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יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/18 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה  בפארק יסקי בקרית גת

חברת יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ (להלן-החברה) הינה חברה עירונית המצויה בבעלות עיריית קרית- גת.

החברה מבקשת בזה לקבל הצעות לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה  בפארק יסקי בקרית גת, הכל 
בהתאם למפורט במסמכי המכרז. 

את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת סכום של  1,000 ₪ 
כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר) במשרדי החברה הזמניים ברחוב לכיש 25, קרית גת (מעל בנק לאומי) (להלן- 
משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 15:00-08:00. ניתן לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה 

בכתובת הרשומה לעיל.

ניתן לעיין ללא תשלום במסמכי המכרז קודם לרכישתם, במשרדי החברה או באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: 
/http://www.qiryat-gat.muni.il

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז 
פומבי מס' 02/18 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה  בפארק יסקי בקרית גת", ולהכניסם לתיבת 

המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 26.4.18 בשעה 12:00.

סיור מציעים יתקיים ביום 12.4.18 בשעה 10:00 בשטח המיועד להקמת הפארק ברחוב העצמאות  בקרית גת (בין 
המבנה  של השרות הפסיכולוגי -העצמאות 68 לבית כנסת הרמב"ם).

השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

המציע יצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת החברה בסכום של 100,000 ש"ח בנוסח 
המצוי במסמכי המכרז.

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז לתכנון 
אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק והצללה בפארק יסקי בקרית גת, וזאת עד ליום 18.4.18 בשעה 10:00. 
את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו  office@iftachgat.com בהתאם להוראות הקבועות 

במכרז.

פרטים נוספים ניתן  לקבל אצל הגב' חני מרבך בטלפון 08-6874592.

  מאיר וזאנה

מנכ"ל

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

 

http://www.qiryat-gat.muni.il/
mailto:office@iftachgat.com
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מכרז פומבי מס' 02/18 
לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה 

בפארק יסקי בקרית גת

מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

תנאים למשתתפים במכרז -מסמך א' 1

דף מידע ארגוני -נספח א' 1 1.1
נוסח אישור על ביצוע אספקה והתקנה של מתקני משחק  - נספח א' 2 1.2

נוסח כתב התחייבות- נספח א' 3 1.3
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -נספח א' 4 1.4

תשריט- נספח א'5 1.5

מפרט דרישות- מסמך ב'                                                                                              2
 

הצהרת המציע -מסמך ג' 3

הצעת המציע- מסמך ד'  4

חוזה התקשרות -מסמך ה' 5

כתב ויתור-נספח ה' 1 5.1
אישור קיום ביטוחים-נספח ה' 2  5.2

הצהרת הספק – פטור מנזקים - נספח ה' 3 (1) 5.3
הצהרת הספק – עבודות בחום – נספח ה' 3 (2) 5.4

נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה -נספח ה' 4 5.5
נוסח ערבות בנקאית לתקופת בדק/טיב -נספח ה' 5 5.6

פרוטוקול מסירה-נספח ה' 6 5.7
תעודת השלמה-נספח ה' 7 5.8

תעודת סיום-נספח ה' 8 5.9

כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים. 6
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מסמך א'

 מכרז פומבי מס'  02/18 

לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה 
בפארק יסקי בקרית גת

תנאים כלליים למשתתפים במכרז

כללי: .1
    

עיריית קרית-גת, באמצעות יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ(להלן בהתאמה-העירייה ו-החברה),  1.1
מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה  בפארק יסקי בקרית גת 
אשר שטחו 5 דונם (השוכן בין המבנה  של השרות הפסיכולוגי -העצמאות 68 לבית כנסת הרמב"ם) (להלן- 
הפארק) והכל בהתאם להוראות, לתנאים, למפרטים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז. תשריט 

הפארק מצ"ב (בנפרד) כנספח א'5.

העירייה מינתה את החברה לפרסם את המכרז, לנהל את הליכיו, להוציא לפועל את העבודות, וכן את  1.2
מלאכת הפיקוח, תאום והבקרה על ביצוע העבודות נושא מכרז זה. 

תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על נספחיו כחלק בלתי  1.3
נפרד ממסמכי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושות והקשורות לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של  1.4
מתקני המשחק ומתקני ההצללה בפארק, לרבות ביצוע שבילי גישה וכל עבודה נלווית נדרשת בהתאם לתכנון 
המוצע על ידו (למשל ככל שיידרש משטח בטון/דשא סינטטי/משטח גומי) ולהעמיד לשם כך את כל כ"א, 
הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות (להלן- העבודות / השירותים) ובכלל זה, תכנון מתחם 
מתקני המשחק בפארק ע"פ תכנית העמדה (תכנון עקרוני) אשר אושרה על ידי ועדת המכרזים ו/או החברה 
במסגרת בחינת הצעת המציע הזוכה במכרז ואשר תכלול את סידור והצבת המתקנים המוצעים על ידי 

המציע בצורה אופטימאלית, בהתאם לדרישות כל דין וע"פ התקנים הרלבנטיים (להלן- התכנון).

עבור ביצוע כל העבודות לרבות העבודות הנלוות וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך מסירת הפארק לעירייה,  1.5
הזוכה במכרז יהיה זכאי לתמורה קבועה ומוגדרת מראש אשר תעמוד על סך 5,000,000 ₪ כולל מע"מ 

(להלן- התקציב/התמורה).  

הפארק יימסר לזוכה במכרז במצבו as is והזוכה יידרש לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך אספקת  1.6
והתקנת המתקנים ומסירת הפארק לעירייה כשהוא גמור ומושלם.

במסגרת העבודות ובמסגרת התמורה הנקבה לעיל, יהיה על הזוכה:  1.7

לספק ולהתקין את המתקנים (משחק, והצללה) באתר בהתאם לתכנון שאושר על ידי החברה וועדת  1.7.1
המכרזים שלה ובהתאם ללוח הזמנים לו התחייב.

לבצע כל עבודה נלווית נדרשת לצורך האמור בסעיף 1.7.1 לעיל (בטון/גומי/דשא סינטטי וכו'). 1.7.2

לתת אחריות על מתקני המשחק וההצללה ועל משטח הגומי/דשא סינטטי ככל שיוספקו, לתקופה  1.7.3
של 8 שנים לפחות מיום קבלת תעודת השלמה.
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המכרז אינו כולל אחזקה של המתקנים אך במסגרת הצעתו רשאי המציע להציע אחזקה כאמור ללא  1.7.4
קבלת תמורה נוספת מעבר לתמורה המוגדרת לעיל כאשר הדבר יזכה אותו בניקוד נוסף כאמור 
בסעיף בחינת ההצעות (12) שלהלן. הציע הזוכה לבצע אחזקה- יהיה עליו לתחזק את המתקנים 
(משחק והצללה) ואת משטח הגומי לתקופה המוצעת על ידו לרבות בדיקה בהתאם לתקן 1498 של 
מת"י (להלן-אחזקה) ולרבות המצאות כל אישורי הבטיחות הנדרשים.מדי כל שנה משנות האחזקה, 

יינתן אישור תקף לתקן 1498 של מת"י

המציע יידרש להציג את המתקנים המוצעים על ידו ואת תכנית הגן כהגדרתה להלן, בפני חברי ועדת  1.8
המכרזים ו/או נציגי החברה ו/או נציגי העירייה (להלן בהתאמה-המצגת ו-ועדת הבחינה) וכל תכנית ומתקן 
יבחנו בהתאם למדדי האיכות שהוגדרו במכרז זה. יודגש כי ההצללה הנדרשת היא לפחות 70% וכי על 

לפחות 30% מהמתקנים להיות מונגשים לבעלי מוגבלויות.

המציע במכרז נדרש לצרף להצעתו את מראהו של כל מתקן (בתמונות/הדמיות) ובכלל זה וככל הניתן, תיאור  1.9
של כל מתקן, התיאור הטכני ונתוניו, החומר ממנו עשוי, מספר המשתמשים האפשרי בו זמנית בכל מתקן 
ובכל המתקנים באתר יחד וכל מידע אחר שלדעת המציע יש בו כדי לאפשר לועדת הבחינה ללמוד את 

המתקנים. כך ייעשה גם ביחס למתקני ההצללה המוצעים.

על הזוכה במכרז או על מי שיבצע את העבודות מטעמו ביחס מטעמו ביחס למתקני ההצללה, להיות בעל  1.10
ניסיון קודם מוכח במהלך השנים 2011 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה, באספקה והתקנה של מתקני 
הצללה ב-2 אתרים לפחות, עבור לפחות רשות מקומית אחת ו/או תאגיד של רשות מקומית ו/או משרד 
ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או הקרן הקיימת לישראל ו/או רשות הטבע והגנים הלאומיים ו/או גוף ציבורי 
אחר. יובהר כי תנאי זה אינו תנאי סף במסגרת הגשת ההצעה אלא במסגרת ההתקשרות החוזית אך 

במסגרת התכנון המוצע על ידו נדרש המציע להציג את ההצללה המוצעת על ידו.

על הזוכה במכרז או על מי שיבצע את העבודות מטעמו ביחס למשטח הגומי/דשא סינטטי להיות בעל ניסיון  1.11
קודם מוכח והוא יובא לאישור החברה טרם תחילת העבודות. נוסף על כך יידרש הזוכה או קבלן הגומי/דשא 
סינטטי להציג אישור לסמן מוצר בתקן. יובהר כי תנאי זה אינו תנאי סף במסגרת הגשת ההצעה אלא 

במסגרת ההתקשרות החוזית.

החברה תהיה רשאית להורות למציע/לזוכה להחליף את ספק מתקני ההצללה או כל ספק אחר או את מתקן  1.12
ההצללה המוצע ו/או את האריג המוצע על ידו, הכל ללא תמורה נוספת ומבלי שהספק הזוכה יוכל להשמיע 

כל טענה בקשר עם כך. 

עוד במסגרת המצגת נדרש המציע לצרף להצעתו תכנון עקרוני של מראה הפארק עם כלל המתקנים  1.13
המוצעים (המשחק וההצללה) על רכיביהם ומרכיביהם (להלן-תכנית הפארק).

בעצם הגשת הצעתו למכרז מתחייב המציע  לבצע את כל העבודות הנדרושת ולמסור את הגן לחברה ו/או  1.14
לעירייה תוך על 90 ימים מיום צו התחלת העבודות (להלן: "לוח זמנים").

בטרם התקנת מתקני המשחק וההצללה יציג הזוכה בפני החברה ו/או העירייה את תכנון המתקנים  1.15
המתוכננים להתקנה ויקבל את אישורה המוקדם.

כמו כן, ככל שהזוכה יידרש לבצע גם משטח בטון, יגיש הזוכה במכרז לאישור המפקח מטעם החברה תכנית  1.16
מאושרת ע"י מהנדס בקשר עם משטח הבטון. בתום העבודות יגיש הזוכה במכרז לחברה אישור את טיב 

יציקת הבטון.

הזוכה יידרש להציג תו תקן של מכון התקנים הישראלי לבטיחות 1498 על כל (1-7 על כל חלקיו) למתקנים  1.17
כתנאי לאישור חשבון סופי.

הזוכה יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור מכון התקנים עבור התקנת המוצרים ועבור המוצרים עצמם  (תו  1.18
תקן/התאמה לתו תקן) באתר.

הזוכה יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור של יועץ נגישות (בכל הקשור למתקנים לשימוש בעלי מוגבלויות)  1.19
לתכנון ולהצבת מתקני המשחק.

הזוכה יידרש להעמיד, על חשבונו, למתקני משחק המיועדים לבעלי מוגבליות בנוסף לאישור מכון התקנים,  1.20
אישור יועץ הנגישות. 
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הזוכה יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור של יועץ בטיחות, על עמידת המתקנים (משחק והצללה) בתקני  1.21
איכות ובטיחות.

כמו כן לאחר התקנת מתקני המשחק וההצללה יעמיד הספק אישור קונסטרוקציה, תכניות as made תיק  1.22
נתונים ואישורים הנדרשים ע"פ כל דין, לרבות חישובים סטטים חתומים על ידי קונסטרוקטור בקשר עם כל 

המתקנים אשר הותקנו על ידו באתר.

ככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה ביחס למתקני המשחק ו/או הצללה- יהיה על הזוכה לעשות כן. 1.23

החוזה הינו לתקופה שתחל עם חתימתו ועד לתום תקופת הבדק כהגדרתה בהסכם. 1.24

ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל סיבה לא יתקבל כאישור, תהיה  1.25
רשאית החברה לבטל המכרז ותוצאותיו (להלן-ביטול המכרז) ולזוכה במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר 

לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

מסמכי המכרז: .2

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

תנאים למשתתפים במכרז –              מסמך א' 2.1

מפרט דרישות -             מסמך ב'  2.2

מסמך ג'  הצהרת המציע -  2.3

מסמך ד'  הצעת המציע -  2.4

חוזה התקשרות  –              מסמך ה' 2.5

כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. 2.6

תנאים להשתתפות:  .3

רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל  3.1
התנאים המצטברים (להלן: "תנאי סף"), המפורטים להלן: 

בעל ותק וניסיון מוכח, במהלך השנים 2011 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה, באספקה  3.1.1
הקמה והתקנה של מתקני משחק, ב- 4 אתרים לפחות, עבור לפחות שתי רשויות מקומיות ו/או 
תאגיד של רשות מקומית ו/או משרד ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או הקרן הקיימת לישראל ו/או 
רשות הטבע והגנים הלאומיים ו/או גוף ציבורי אחר, כאשר באחד מהאתרים (לפחות) בוצעו 
עבודות בהיקף של לפחות 1,000,000 ₪ לא כולל מע"מ. יובהר כי הניסיון (למעט ההיקף הכספי 
ביחס לאתר אחד) יכול להיות מצטבר, כלומר, לדוגמה, ניסיון ב-4 אתרים עבור 4 רשויות 

מקומיות או גופים אחרים כהגדרתם לעיל.

למציע מחזור כספי שנתי באספקה והתקנה של מתקני משחק בהיקף של 2,500,000 ש"ח לפחות  3.1.2
לשנה, בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו במכרז (2017-2015).

מעסיק נאמן בטיחות מוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי לביצוע בדיקות תקופתיות עפ"י תקן  3.1.3
1498 (1-7 על כל חלקיו). 

בוטל.  3.1.4

צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 5 להלן ולנוסח המצורף למכרז. 3.1.5
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ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות,  3.1.6
הערבויות האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד (להלן: 

"המציע").

המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים (להלן: "אסמכתאות"), שלהלן: 3.2

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות  3.2.1
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס),  התשל"ו – 1976.

אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2

העתק של תעודת עוסק מורשה. 3.2.3

היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד. 3.2.4

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע  3.2.5
בחתימתם על מסמכי המכרז.

דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א' 1. 3.2.6

אסמכתאות המעידות כי המציע הוא בעל ותק וניסיון מוכח במהלך השנים 2011 ועד למועד  3.2.7
הגשת ההצעות במכרז זה, באספקה הקמה והתקנה של מתקני משחק, ב- 4 אתרים לפחות, 
עבור לפחות שתי רשויות מקומיות ו/או תאגיד של רשות מקומית ו/או משרד ממשלתי ו/או 
תאגיד שלו ו/או הקרן הקיימת לישראל ו/או רשות הטבע והגנים הלאומיים ו/או גוף ציבורי 
אחר, כאשר באחד מהאתרים (לפחות) בוצעו עבודות בהיקף של לפחות 1,000,000 ₪ לא כולל 
מע"מ, בנוסח המצורף כנספח א' 2. ובהר כי הניסיון (למעט ההיקף הכספי ביחס לאתר אחד) 
יכול להיות מצטבר, כלומר, לדוגמה, ניסיון ב-4 אתרים עבור 4 רשויות מקומיות או גופים 

אחרים כהגדרתם לעיל.

אסמכתאות המעידות כי למציע מחזור כספי שנתי באספקה והתקנה של מתקני משחק בהיקף  3.2.8
של 2,500,000 ש"ח לפחות לשנה, בכל אחת משלוש השנים (2017-2015) שקדמו להגשת הצעתו 

במכרז.

אסמכתאות המעידות כי מעסיק נאמן בטיחות מוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי לביצוע  3.2.9
בדיקות תקופתיות עפ"י תקן 1498 (1-7 על כל חלקיו). 

רשימת המתקנים המוצעים (קטלוג) וכן תכנון עקרוני של הגן עם מתקני המשחק וההצללה  3.1.1
המוצעים (בתמונות והדמייה ממוחשבת) ובכלל זה וככל הניתן, תיאור של כל מתקן, התיאור 
הטכני, מספר המשתמשים האפשרי בו זמנית בכל מתקן ובכל המתקנים באתר יחד, כמות 
המתקנים הנגישים, תיאור של מוטיב האנרגיה וכל מידע אחר שלדעת המציע יש בו כדי לאפשר 
לועדת המכרזים ללמוד את התכנון ואת המתקנים. כמו כן יצרף המציע מפרטים טכניים, 
לרבות פרוספקטים של היצרן הכוללים מפרט מפורט של כל מתקן. כך נדרש המציע לעשות 

בנפרד ביחס למתקני ההצללה.

רשימת מחירים של המתקנים לצורך הפחתה או תוספת. 3.1.2

התחייבות בתצהיר החתום בפני עורך דין, בין היתר, כי המציע מתחייב לאספקת מתקני  3.1.3
המשחק והצללה לרבות השלמת הצבתם לשימוש בהתאם להוראות המכרז והרואת כל דין תוך 

90 ימים מיום צו התחלת העבודות, בנוסח המצורף כנספח א' 3. 

ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 5 להלן בנוסח המצורף כנספח א' 4. 3.1.4

על המציע לחתום, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז, בנוסח המצורף  3.1.5
כמסמך ג' (להלן: "הצהרת המציע").

מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע 3.1.6

קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. 3.1.7
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הבהרת מסמכי המכרז: .4

עד לא יאוחר מיום 18.4.18 בשעה 10:00 יודיע המציע באמצעות דוא"ל שכתובתו  4.1
office@iftachgat.com (ויוודא קבלת הגעתו בטל' 08-6874592) על כל הסתירות, השגיאות, אי 
התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של 
סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. השאלות יועברו 

בפורמט word בלבד במבנה של טבלה ובנוסח שלהלן:

מסר המציע הודעה כאמור בסעיף 4.1 לעיל והחברה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני  4.2
המועד האחרון להגשת הצעות. החברה תפיץ עותק של התשובות לכל אחד מרוכשי מסמכי המכרז וכל מציע 

יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.                                                                                                 
                                                                                              

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י החברה או מי מטעמה, אלא אם  4.3
תשובות אלה ניתנו בכתב. 

החברה  רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  שינויים,  תיקונים, תנאים  4.4
ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן-שינויים  והבהרות). השינויים 
וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את 

מסמכי המכרז .

ערבות מכרז: .5

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך של 100,000 ₪ לפקודת יפתח א.ד. חברה לפיתוח  5.1
(2014) בע"מ, חתומה כדין (להלן -ערבות השתתפות), לפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה כנספח א' 4 .

ערבות ההשתתפות תעמוד בתוקפה עד ליום 26.8.18 ובמידת הצורך ועל פי דרישת החברה, מתחייב המציע  5.2
להאריך תוקפה לתקופה נוספת של עד 120 יום נוספים.

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של החברה, כל אימת  5.3
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. 

הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל. 5.4

הערבויות תוחזרנה למציעים שהצעתם לא נקבלה, לאחר שייחתם חוזה עם מי שייקבע על ידי החברה כזוכה,  5.5
במסירה ידנית במשרדי החברה.

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014)  5.6
בע"מ, בסך של 200,000 ש"ח כולל מע"מ צמודה למדד המחירים לצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף 

כדוגמה לתנאי מכרז זה נספח ה' 4 ערבות בנקאית לביצוע החוזה להלן- ערבות ביצוע). 

הערבויות תהיינה בלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה חד צדדית של חברה, בכל תקופת  5.7
תוקפו של החוזה וכל אימת שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי המכרז או החוזה. 

המציע ישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. 5.8

השאלה/בקשת ההבהרה מס' העמוד והסעיף בפניה מס' סידורי
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ביטוחי המציעים: .6

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הספק שיזכה במכרז המפורטות  6.1
בסעיף 20 סעיף ביטוחי הספק במסמך ה' "חוזה ההתקשרות" (להלן: "החוזה") וכן בנספח ה' 2 לחוזה 

(אישור ביטוחי ההספק) להלן "דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים", בהתאמה.

הספק הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור לעיל ולהלן לרבות בהתאם לאמור בחוזה  6.2
ההתקשרות, על נספחיו.

מגישי ההצעה מתחייבים להביא לידיעת מבטחיהם את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות העבודות לפי  6.3
מסמכי המכרז במלואן ומצהירים בזאת כי קיבלו ממבטחיהם התחייבות לערוך עבורם את כל הביטוחים 

הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

מגישי ההצעה מתחייבים לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר  6.4
ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ה' 2 אישור ביטוחי הספק (בנוסחו המקורי) 

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הספק כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא  6.5
לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך  6.6
המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי שינויים 
ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח ה' 2) החברה תתעלם מהם והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף 

למסמכי המכרז והחוזה.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח ה' 2 אישור ביטוחי ההספק, חתום כדין על  6.7
ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי), לרבות נספח ה' 3 (1) הצהרת הספק – פטור מאחריות לנזקים, 
בנוסחה המקורי חתומה כדין על ידי הספק, החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע 

העבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הספק  6.8
(נספח ה' 2), כאמור לעיל, תהא החברה רשאית לראות בספק כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו 

של הספק במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה  6.9
(בראשי תיבות) וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם 

הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

דרישת פרטים מהמציע: .7

החברה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,  7.1
להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן- הפרטים), לשביעות רצונה, על 
מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה 

הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי.

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא  7.2
יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות 

מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
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8. הצהרות המציע:

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי המכרז והחוזה  8.1
ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  8.2
מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או מציע  8.3
אחר במכרז וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיע החברה על  8.4
סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות להבטחת הצעתו.

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין החברה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המציע  8.5
שהיה לה ו/או לחברהו/או לרשות אחרת ניסיון רע עם המציע.

המציע מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים כי הצעתו במכרז תבחן כך שהמדד היחידי לבחינה הוא מדד  8.6
האיכות כמוגדר בסעיף 12 להלן, כאשר התמורה הכוללת לה יהיה זכאי הזוכה, תהיה בהתאם לתקציב 

כהגדרתו לעיל.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  8.7
שתוגש  באופן חלקי- תיפסל.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי החברה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על  8.8
ביצוע העבודות, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב, בין בהפחתת שירות/עבודה/מתקן מסוים 
ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות 

עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

המציע מצהיר כי ידוע לו, כי ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל סיבה  8.9
לא יתקבל כאישור, תהיה רשאית החברה לבטל המכרז ותוצאותיו (להלן-ביטול המכרז) ולזוכה במכרז לא 
תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה ובין אם לא נתקבלה 

אצלו הודעת זכייה.

המציע מצהיר כי ידוע לו, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של חוזה ההתקשרות בכל  8.10
עת שתראה לנכון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע, ע"י 
משלוח הודעה בכתב 90 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת 

ההתקשרות.

המציע מצהיר כי ידוע לו והאו מסכים כי החברה רשאית להורות למציע ו/או לזוכה להחליף את ספק  8.11
מתקני ההצללה או הגומי (או את שניהם) או את מתקן ההצללה המוצע ו/או את האריג המוצע על ידו, הכל 

ללא תמורה נוספת.

המציע מצהיר, כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז, יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות החברה במסמכי  8.12
המכרז וחוזה ההתקשרות ובהיקפים עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח 
אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר והכל כמפורט בנספחי הביטוח המצורפים למסמכי מכרז זה וחוזה 

ההתקשרות.

המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  8.13
תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי 

או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את  8.14
האמור בהם.
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בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע להצעתו, הצהרה חתומה, בנוסח  8.15
המצורף כמסמך ג' (להלן- הצהרת המציע).

מסמכי המכרז:  .9

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם  9.1
שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז.

כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל  9.2
שימוש, בלא אישור מראש ובכתב מהחברה.

סיור מציעים:  .10

סיור מציעים יתקיים ביום 12.4.18 בשעה 10:00 בשטח המיועד להקמת הפארק ברחוב העצמאות  בקרית  10.1
גת (בין המבנה  של השרות הפסיכולוגי -העצמאות 68 לבית כנסת הרמב"ם).

השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז. 10.2

הגשת ההצעות, מועדים: .11

ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי  11.1
יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו 
בתיבת המכרזים במשרדי החברה שברח' לכיש 25, קרית גת 0מעל בנק לאומי) , עד ליום 26.4.18 ,  לא 

יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  המכרז והינו על אחריותו הבלעדית  11.2
של המציע.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,  11.3
רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו 

הקשורה למכרז תחולנה על המציע.

המציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצעת המציע – מסמך ד'. 11.4

המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות  11.5
רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית חברה  שלא לדון 
בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל 

המשתמע מכך.

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

בחינת ההצעות: .12

מאחר שהתמורה לזוכה נקבעה במכרז בהתאם לתקציב העומד לרשות החברה, בחינת ההצעות תעשה על  12.1
בסיס עמידה בתנאי הסף ועל בסיס מדדי איכות המפורטים להלן והמציעים יידרשו להציג בפני ועדת 
המכרזים ו/או נציגי חברה  ו/או העירייה (להלן- ועדת הבחינה) את המתקנים המוצעים וכן את תכנון 
המוצע של הגן עם המתקנים המוצעים (בתמונות והדמייה ממוחשבת) ובכלל זה וככל הניתן, תיאור של כל 
מתקן, התיאור הטכני ונתוניו, החומר ממנו עשוי, את היקפם ומספרם של המתקנים, רכיביהם, 
תכונותיהם, טיבם, הרכבם וכל פרט ומידע רלוונטי אחר שיידרש לועדת הבחינה (להלן-המצגת). כך גם 

ביחס למתקני ההצללה המוצעים. ההצעות תיבחנה בהתאם למדדי האיכות שלהלן:
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הניקוד הקריטריון
עד 40 נק' תכנון הגן, ניראות ועיצוב ייחודי

מגוון הפעילויות/אטרקציות לכלל טווח הגילאים עד 15 נק'
עד 10 נק' בסה"כ ( 5נק' עבור כל שנתיים מעבר ל-
8 שנים). למשל- מי שיציע 10 שנים יקבל 5 נק' ומי 

שיציע 12 יקבל 10 נק'.

אחריות מעבר ל-8 שנים 

 עד 15 נק'- (עבור כל שנת אחזקה יקבל המציע 5 
נק'. למשל מציע שיציע שנתיים יקבל 10 נק').

אחזקה

 עד- 10 נק'- מציע שיציע אחריות על ואנדליזם 
לתקופה של 8 שנים יקבל 10נק'.

אחריות על ואנדליזם לתקופה של 8 שנים.

עד 10 נק' התרשמות מהמציע- התרשמות כללית מן המציע 
(למשל ע"פ בחינת פרויקטים והמלצות שצורפו 
להצעתו, המצגת שיציג הפני ועדת הבחינה, מדדים 
של ותק בענף, משך תקופת הניסיון היקף ואופי 
העבודות שבוצעו ע"י המציע, המוניטין 

וההתרשמות כללית של הוועדה)

החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מהותה ותנאיה, או בשל חוסר  12.2
התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע 

הערכת ההצעה כדבעי.

החברה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע את  12.3
החוזה, את ניסיונה הקודם עימו ואת ניסיונו של המציע אצל גופים אחרים וכן תהא רשאית לדחות הצעות 
של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של החברה ו/או של רשות אחרת, או 

שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה בכפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.

מובהר כי הפרמטרים המפורטים בסעיף זה הינם כלי עזר אשר ישמש את ועדת הבחינה לצורך דירוג  12.4
ההצעות בלבד. ועדת המכרזים של החברה אינה מחויבת לבחור בהצעה שזכתה לדירוג הגבוה ביותר 

כהצעה הזוכה.

אי מילוי במקומות המיועדים לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  12.5
אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום 

לפסילת ההצעה.

חובת הזוכה במכרז: .13

מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן-הזוכה), יהא עליו,  13.1
תוך 14 ימים מתאריך הודעת חברה, להמציא לחברה ערבות בנקאית לביצוע החוזה (נספח ה' 4) (להלן- 

ערבות ביצוע), אישורי קיום ביטוחים בהתאם לנספח ה' 2 

לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק 13.1 לעיל, כולם או מקצתם, תהא  13.2
החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת 
המציע, כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,  והזוכה יפצה את החברה 

על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

סכומי הערבויות ישמשו פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ככל שהמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו  13.3
ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות 

שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בפקסימיליה. ערבות הבנקאית שצורפה להצעתו  13.4
במכרז תימסר חזרה לידי המציע במשרדי החברה.

                                                                                               
בכבוד רב,             

  יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ
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נספח  א'  1
לכבוד

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ
ג.א.נ.

מידע ארגוני

לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

שם המציע: _____________________________________ .1

מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________

.כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________

מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________

מספר פקסימיליה: _______________________________

____________________________________________ :(E-MAIL) כתובת דואר אלקטרוני

תחומי עיסוק המציע:   ____________________________________________________ .2

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

אנשי המפתח אצל המציע: .3

שם                                                 תחום התמחות                                שנות ותק

_______            __________________________      __________________________ 3.1

_______           __________________________       __________________________ 3.2

_______           __________________________       __________________________ 3.3

_______           __________________________        __________________________ 3.4

איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________,  מס'  סלולארי:  .4
_______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.
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נספח  א'  2
                                                                                                                                                              חובה למילוי *
                                                                                                                                                  לכל גוף ממליץ בנפרד
                                                                                                                                        וניתן לצלם מסמך זה לצורך כך.

לכבוד:
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

ג.א.נ.

הנדון: אישור ביצוע  אספקה וההתקנה של מתקני משחק 

אני החתום מטה באשר בזה כי __________________________ (שם מלא) ח.פ. ___________ (להלן: 

"המציע"), סיפק עבורנו  _____________________________(שם הרשות/הגוף הציבורי), שירותי אספקה 

והתקנה של מתקני משחק בשנת____________במהלך החודשים_____________.

פירוט השירותים: .1

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

היקף השירותים:  .2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

             כמות האתרים בהם הותקנו מתקני משחק :__________

             כמות מתקני המשחק אשר הוקמו עבורכם:__________

            ההיקף העבודות באתר אחד לפחות היה 1,000,000 ₪ (או יותר) : כן  /  לא.

חוות דעת על ביצוע: .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

פרטי המאשר

שם ושם משפחה     טלפון     תפקיד שם הרשות / החברה 

_______________ __________ _________ ____________

תאריך: __________

____________________                    

                                             חתימת הממליץ    

*  במקום אישור זה ניתן לצרף חוזה חתום עם הגוף המאשר הכולל את כל הפרטים הרלבנטים.
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נספח  א'  3
תצהיר וכתב התחייבות המציע

לכבוד
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

ג.א.נ.,
הנדון: כתב התחייבות והצהרת המציע מכרז 02/18

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________, נושא במשרת ___________________ 
ב_________________________________ (להלן: "המציע") במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

הצעת המציע למכרז עומדת בתנאי הסף במכרז. .1

המציע מתחייב לאספקת המתקנים והשלמת הצבתם (משחק והצללה) לרבות משטח הגומי לשימוש תוך 90 ימים  .2

מיום צו התחלת עבודה.

לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים  .3

משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך 

תפקוד המציע.

המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עניין או כל נושא משרה במציע, עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים  .4

ציבוריים תשל"ו 1976 לרבות בהוראות סעיף 2ב לחוק.

נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע העבודות  .5

נושא מכרז זה לבין ענייניו האחרים או התפקידים אותם הוא ממלא וככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז הוא 

מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא או עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של 

ניגוד עניינים כאמור לעיל.

אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה  .6

שיש עמה קלון.  

המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מנהליו לא הורשע בכל עבירה על דיני העבודה, לרבות בגין העסקת עובדים  .7

זרים בניגוד לחוק ובכפוף למועדים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז  .8

והחוזה, החברה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין 

היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע 

העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע 

בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת התחייבויות זו.

____________________                    _____________                           ___________        
         תאריך                                           חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע

אישור

אני הח"מ, ____________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני 
גב'/מר _________________________________ נושא ת.ז. _________________ וכי הינו הרשאי 
ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני על 

התצהיר  וכתב התחייבות  זה.
_______________                                                                                                           

   עורך - דין
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נספח א' -4

                     נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

תאריך __________
לכבוד

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________

על פי בקשת _______________________________________  ח.פ. _____________ (להלן: "המציע") 
אנו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל – 100,000 ש"ח כולל מע"מ וזאת בקשר עם 
ההשתתפות המציע במכרז מס' 02/18 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה  בפארק יסקי בקרית 

גת ולהבטחת מילוי התנאים ודרישות המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את 
הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, 

שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל ערבותנו זו הינה 

בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 26.8.18 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 26.8.18 לא תענה.

לאחר יום 26.8.18 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________                                                         בנק _________________



17

נספח א'5
תשריט

(מצ"ב בנפרד)
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 מכרז פומבי מס' 02/18 

לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק 
בפארק יסקי בקרית גת

המפרטים
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מסמך ב'

תכנון להקמת מתקני המשחק והצללה בפארק יסקי בקרית גת–  1

כתובת: _______.

תקציב: ₪5,000,000  כולל מע"מ 

הנחיות לתכנון - 1.1

המציע רשאי להציג תכנון ביחס לכל שטח הפארק.

*30%  לפחות ממתקני המשחק יהיו מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים. 
** המתקנים יאפשרו מגוון פעילויות המדרבנות פעילות פיסית כגון טיפוס, גלישה, נדנדות, זחילה, 
שיווי משקל ויעודדו אינטראקציות בין הילדים. תכנון המתקנים יאפשר, ככל הניתן, בקרת 

ההורים על תנועת הילד במתקן ומינימום ליווי צמוד של ההורה את הילד המשחק.
     *** צבעוניות- על המציע לאפשר גמישות בבחירת הצבעים על ידי החברה. 

המתקנים המוצעים לא יהיו מעץ ולא מחומר מתכלה

משטח הגומי (ככל שיידרש):
משטח הגומי יהיה משטח דשא סינטטי עם ספוג מתחת (כדוגמת ספורטגום).

החברה אינה מתחייבת לרכוש את כל המתקנים ו/או הפריטים המוצעים על ידי המציע שהצעתו תוכרז 
כזוכה במכרז ותהיה רשאית להפחית את כמות המתקנים, בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה.

הנתונים במכרז נועדו לספק מידע שיש בו כדי לסייע למשתתפים לאמוד את היקף העבודה במכרז. הנתונים  2
אינם תחליף לסיור והמשתתפים נדרשים לוודא בעצמם ועל חשבונם. למען הסר ספק, לא תתקבלנה, לאחר 

הגשת ההצעות, כל טענות מצד המציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים במכרז, ככל שקיימים.

לחברה תעמוד הזכות לשנות באופן בלעדי את סידור סוג וכמות המתקנים שיוצבו באתר וכן את מתקני  3
ההצללה המוצעים.

הספק יגיש לחברה תכנית עבודה והקמה לאישור.  4

ידוע לספק כי רק לאחר אישור החברה וקבלת צו התחלת עבודה מהחברה, יחל בביצוע הקמת המתקנים  5
(משחק והצללה).

תקופת האחריות על כל מתקני המשחק (כל החלקים) והצללות לא תפחת מ-8 שנים  (ובהתאם להצעת  6
המציע במכרז) ועל הכבלים לא תפחת מ-15 שנים ממועד ההתקנה. הזוכה ידרש לכתב התחייבות לאחריות 
מאת יצרני מתקני המשחק וההצללות. אם מדובר ביצרנים זרים, על הזוכה לצרף בנוסף גם אישור תרגום 

מאושר ומאומת.                                     

לאחר התקנת מתקני המשחק ימציא הספק, על חשבונו, אישור עמידת מתקני המשחק בתו התקן הישראלי  7
ממכון התקנים הישראלי ויגיש אותו לחברה, כמו גם אישור יועץ בטיחות למתקנים ואישור יועץ נגישות 

ביחס למתקנים לבעלי מוגבלויות.

כמו כן לאחר התקנת מתקני ההצללה יעמיד הספק אישור קונסטרוקציה ותיק נתונים ואישורים הנדרשים  8
ע"פ כל דין, לרבות חישובים סטטים חתומים על ידי קונסטרוקטור בקשר עם כל המתקנים אשר הותקנו על 

ידו. 



20

אם בסיום הקמה והצבת מתקני המשחק יסתבר כי העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות התקנים  9
הרלבנטיים או אם לא ניתן אישור הפעלה למתקני המשחק יבצע הספק, באופן מיידי, את כל הנדרש ע"מ 

להשמיש את מתקני המשחק ולקבלת אישור הפעלה כנדרש וזאת ללא כל תמורה נוספת מצד החברה.

ככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה ביחס למתקני המשחק ו/או הצללה- יהיה על הזוכה לעשות כן. 10

במסגרת העבודות יהיה על הזוכה לחברה אפשרות לחיבור תאורה בעתיד. 11

אופן ביצוע העבודות 12

הספק יידרש לבצע את מכלול הפעולות ובכלל זה, תכנון, אספקה והתקנה של מתקני המשחק  12.1
וההצללה על פי הצעתו שאושרה ודרישות חברה, על הספק להעמיד את כ"א והאמצעים 
הדרושים לביצוע ראוי של העבודות, באופן שוטף בהתאם לתוכנית העבודה והוראות המנהל .

הספק יערוך סיור בשטח המיועד להקמת מתקני המשחק תוך 7 ימים מקבלת צו התחלת  12.2
עבודה מחברה.

לאחר קבלת אישור התוכניות מהחברה על הספק לבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע  12.3
הקיימת, כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת-קרקעיים, בין אם סומנו בתוכניות ובין 

אם לא.

לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או  12.4
בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל 

ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הספק.

כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הספק ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק  12.5
מורשה על חשבונו לרבות הוצאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות , בהתאם לאמור 

במפרט המיוחד.

על הספק להמציא היתר חפירה מבזק, חח"י והוט. 12.6

על הספק להמציא היתר עבודה ממחלקת ההנדסה בעיריית קרית גת. 12.7

עבודות ההצבה וההתקנה 13

כללי

עבודות ההצבה וההתקנה תכלולנה ביצוע שבילי גישה ואת עבודות התקנת מתקני המשחק  13.1
וההצללה באתר ותבוצענה אך ורק בהתאם לתכנון, שאושר על ידי החברה.

סיום עבודות הספק ומסירתו למזמין מותנת בין היתר בהצגת אישורי של מכון התקנים עבור  13.2
המתקנים (המוצר) ואישור מכון התקנים עבור התקנת המתקנים (משחק והצללה) באתר.

לאורך 4 פאות (מתוך 6) המתחם יתקין הזוכה יציקת בטון עם פינות מעוגלות, בגןבה של 30  13.3
ס"מ וברוחב של 20 ס"מ המונעת חדירה של תנועת חול למשטח הגומי.

על הגישה למתחם להיות רציפה ובהתאם להוראות יועץ נגישות ויועץ בטיחות. 13.4

לאחר השלמת העבודות יתקין הזוכה במכרז שני שלטים המכילים את כללי ההתנהגות  13.5
במתחם. 

ככל שהחברה תדרוש מהזוכה להתקין מעקה באתר- הוא יידרש לעשות כן. 13.6
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ביצוע העבודה ולוח זמנים 13.7

הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי החוזה, התוכניות לביצוע,  13.7.1
הפרטים והמפרטים שימסרו לו על ידי החברה.

מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה  13.7.2
ורק קבלת צו התחלת עבודה, על פי המפורט להלן, מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה.

תוך 10 ימים ממועד צו התחלת עבודה (להלן: "ההזמנה"), מתחייב הספק להמציא לידי  13.7.3
החברה, על חשבונו והוצאותיו, תוכנית עבודה מגובה בלוח זמנים יחד עם כל מסמך אחר 

אותו תדרוש החברה והנחוץ לדעתה לביצוע העבודה.
תוך 90 ימים מיום צו התחלת העבודה לספק את מתקני המשחק והצללה ולהשלים  13.7.4
התקנתם באתר. עד אותו מועד על הספק להעמיד את כל האישורים לשימוש במתקני 

המשחק וכל האישורים הנדרשים לשימוש במתקני ההצללה, ע"פ כל דין. 

בדיקות מוקדמות 13.8

הספק מתחייב, בתוך 7 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, לבדוק את אתר העבודה  13.8.1
וסביבתו, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות התשתית ואת כל 
הגורמים המשפיעים או עלולים להשפיע, על תחילת עבודתו ו/או  על התחייבויותיו 

ולהעבירן לחברה.

הספק מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק,  13.8.2
חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון 

וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם.

סימון ומדידות 13.9

הספק יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים  13.9.1
וההכוונה של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין 
אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הספק, וכל מדידה טעונה אישור של 

המודד מטעם החברה.
הספק ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות  13.9.2
הקבע, על הספק לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר 

הספק למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.
במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הספק תקין וזמין לשימוש המפקח כדי לבדוק  13.9.3

כל סימון או ביצוע כפי שימצא לנכון.
מודד מטעם הספק ילווה את העבודה באופן קבוע. 13.9.4

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הספק או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי  13.9.5
גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.

ביצוע לפי תכנון 13.10

ידוע לספק כי לפני ובמהלך העבודה יגיש לחברה תוכניות עבודה מפורטות לאישור ביצוע. 13.10.1
מובהר ומוסכם בזה כי הספק יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן  13.10.2

"לביצוע".
יש לקבל את אישור החברה, בכתב ומראש, לכל סטייה מתוכניות העבודה המאושרות. 13.10.3
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רישיונות ואישורים 13.11

לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הספק לכל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הספק 
מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים כמתחייב מהחוזה ועל פי כל דין ולשאת בכל 
ההוצאות הדרושות והכרוכות בכך לצורך קבלת רישיונות מאת הרשויות המוסמכות (משרדי הממשלה, 
חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות, 

רשויות מקומיות, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות נוספת אחרת).

דרכי ביצוע ולוח זמנים 13.12

הספק מתחייב להגיש לאישור החברה, לא יאוחר מאשר תוך 10 יום ממועד ההזמנה, בכתב  13.12.1
בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את 

העבודה, לרבות המועדים להוצאת האישורים הנדרשים.
כמו כן ימציא הספק לחברה/ למפקח, לא יאוחר מאשר תוך 10 יום ממועד ההזמנה, לוח  13.12.2
זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה מאושרת על ידי המפקח. לוח 
הזמנים יעודכן ויועבר למפקח, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע 
ואת העבודה המתוכננת לחודש הקרוב. לוח הזמנים יכלול פירוט מלא של הציוד שבדעת 

הספק להשתמש בו.
עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הספק על פי החוזה, לרבות החובה להשלים  13.12.3

את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה זה.
לא המציא הספק את לוח הזמנים יוכן לוח הזמנים על ידי החברה, ולוח הזמנים זה יחייב  13.12.4

את הספק. הוצאות ההכנה יחולו על הספק.
החברה רשאית , בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין  13.12.5
מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו 
באחר. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים - יחייב לוח הזמנים את הספק מזמן אישורו על 

ידי החברה.
את כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה לחברה, בין שאושר על ידה ובין שלא  13.12.6

אושר, אינה פוטרת את הספק מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.

התחלת ביצוע העבודה 13.13

הספק יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי החברה בצו התחלת עבודה, בהתאם  13.13.1
ללוח הזמנים בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בהזמנה ובהתאם 

ללוח הזמנים הנזכר בהזמנה. 
תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לספק כל דחייה של המועד  13.13.2

הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה.

העמדת אתר העבודה לרשות הספק 13.14

במועד שנקבע להתחלת העבודה, יועמד לרשות הספק אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש 
להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות הספק, 

מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכול כפי שיידרש, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים.

13.15שילוט על ביצוע עבודות
13.15.1 תוך חמישה עשר יום מתאריך תחילת עבודות ההקמה יספק ויציב הספק, על חשבונו שלט 

בכניסה לאתר במידות x 4.00 3.00 מ'. 
13.15.2 השלט יהיה מחומרים במידות ובצורת עיצוב גרפי, שיאושרו על ידי החברה.

13.15.3 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהספק לספק ולהציב שלטים ככל 
שיידרש, כאמור, טרם תחילת ביצוע העבודות באתר העבודה. 

13.15.4 השלט יכלול: שם העירייה, שם החברה, שם הספק וכתובתו, פירוט העבודה המתבצעת, 
המפקח. 

13.15.5 במהלך תקופת החוזה ידאג הספק לשלמותו ולניקיונו של השלט, לחידושו או להחלפתו 
אם ניזוק, ובתום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מהגן או ישאירו באתר הכול לפי הנחיות 
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והוראות המפקח. הספק, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים 
האמורים לעיל. שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הספק.

13.16ביצוע לפי תוכניות "לביצוע"

13.16.1 מובהר ומוסכם בזה כי הספק יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן 
"לביצוע". 

13.16.2 לקראת ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר הספק לחברה תוכניות אשר מצוין עליהן 
"לביצוע", ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.

13.17מועד השלמת העבודה
13.17.1 הספק מתחייב להשלים את ביצוע העבודה במועדים שנקבעו במכרז ובמפרט זה.

13.17.2 המועדים שנקבעו כוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים, 
ביצוע העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש מיידי.

13.17.3 למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא באישור, 
מראש ובכתב של החברה וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של חוזה זה.

13.17.4 סבור נציג החברה כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או 
תוספות לעבודה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המנהל, מתן 
הארכה, רשאי המנהל לתת, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הספק, ארכה 

להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.

13.18הפסקת העבודה
13.18.1 על הספק להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת 
החברה, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי 

החברה הוראה בכתב על כך.
13.18.2 הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט הספק באמצעים להבטחת אתר העבודה 

והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, לשביעות רצונו של המנהל.
13.18.3 הספק לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על 
30 יום. הספק יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה 
לתקופה שעולה על 30 יום בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן 

לספק הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב.
13.18.4 נגרמה הפסקת העבודה, באשמת הספק, תחולנה ההוצאות שנגרמו לספק תוך כדי מילוי 

הוראות המנהל לפי סעיף זה על הספק.
13.18.5 תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הספק, ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או 
טענות כלשהן כלפי החברה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות 
לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה 

וכתוצאה ממנה.

13.19פיקוח וניהול

13.19.1 החברה תהא רשאית לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את 
טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על 

ידי הספק בביצוע העבודה. 
13.19.2 הספק יאפשר ויעזור לנציג החברה ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר 
העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו 

מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
13.19.3 אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע 
החוזה בכל שלביו על ידי הספק, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של 
סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות  לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות הספק 
לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע, והפיקוח הנ"ל לא ישחרר את 

הספק מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי החוזה.
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13.20ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה

13.20.1 הספק אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים 
הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

13.20.2 החברה תהא רשאית לתת לספק, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתה, בכל 
הנוגע לפסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד 
וחומרים שנפסלו וכיו"ב הוראות. הספק ינהג על פי הוראות החברה וההוצאות יהיו על 

חשבונו.
13.20.3 כל העבודות תבוצענה בכפוף לאישורים הנדרשים לגבי טיבם של החומרים, התאמתם 
לדרישת התקן הישראלי או כל תקן אחר בהעדר תקן ישראלי, והתאמתם לשימוש במתקני 

משחק לפי דרישות התקן הישראלי.  

13.21טיב החומרים והמלאכה

13.21.1 הספק ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, 
ובשאר מסמכי החוזה ובכמויות מספיקות.

13.21.2 מתקני המשחקים יבוצעו משלד של פלדה מגולוונת/נירוסטה כולל מחברים תעשייתיים 
בשילוב כבלים, רשתות, גומי וכיו"ב. לא יבוצעו אלמנטים מעץ. 

13.21.3 חומרים - פלסטיק, מתכת, חבלים, כבלים, חומרים ממוחזרים (כולם או חלקם). 
13.21.4 הספק ישתמש בחומרים ומוצרים כנגד קורוזיה.

13.21.5 הספק ישתמש בחומרים ומוצרים עמידים בואנדליזם.
13.21.6 חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו 
בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן 
יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו 

תקנים זרים לפי קביעת החברה.
13.21.7 סופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של 

הספק לגבי טיבה של העבודה.
13.21.8 הספק מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות החברה, דגימות מהחומרים, בין 
שהובאו או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את 
הכלים, את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים 

והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם לבדיקת מעבדה, הכול כפי שתורה החברה.
13.21.9 החומרים והמוצרים שיספק הספק לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות 

שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה.
הספק יגיש לאישור החברה, תוך 10 יום ממועד חתימת חוזה זה, תוכנית בדיקות. החברה  13.21.10

תהא רשאית לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח.
הספק יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח,  13.21.11

באמצעות מעבדה מוסמכת, מאושרת על ידי המפקח (להלן: "דמי הבדיקות").
החברה רשאית לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען  13.21.12
ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הספק לגבי 
טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמשה החברה בזכות האמורה, ישלם 
הספק את ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הספק בתוספת 

12% דמי ניהול והוצאות משרדיות.
נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הספק לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי  13.21.13

לוודא שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.
נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על-ידי החברה ו/או ביצוע  13.21.14
דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הספק לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה 
כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים 
מוטלת על הספק. כל עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לספק 

ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

13.22בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים

הספק מתחייב להודיע בכתב לחברה על סיומו של כל שלב משלבי העבודה. 13.22.1
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הספק מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה  13.22.2
או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או 
מוסתר, יודיע הספק לחברה בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והספק יאפשר ויעזור לחברה 
לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. הספק יחשוף, 
יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות החברה, לצורך בדיקתו, בחינתו 
ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונה של החברה. לא מילא הספק אחר הוראות 
החברה לפי סעיף זה, רשאית החברה לעשות כאמור והספק יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות 

רצונה של החברה.

ההוצאות הכרוכות בעבודה דלעיל תחולנה על הספק.

13.23סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה

החברה תהא רשאית להורות לספק, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים  13.23.1
שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת החברה אין 
החומרים מתאימים למטרתם; על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום 
החומרים האמורים; על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה 
שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד 
לחוזה; על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח הגן אל מקומות שפיכה 

מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות.
החברה תהא רשאית להורות לספק, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים פגומים או  13.23.2

בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה.
הספק מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מאתר העבודה ולהשיג  13.23.3
את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. לא מילא הספק אחר הוראות החברה תהא 
החברה  רשאית לבצען על חשבון הספק, והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.

13.24אספקת חשמל

הספק יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל-גנרטורים או  13.24.1
התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת 

אישורים מחברת חשמל וכדומה, וכל זאת באישור החברה.
כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל, כלולים בהצעת הספק ולא ישולמו בנפרד. 13.24.2

13.25הגנה על חלקי העבודה

הספק יאחז, על חשבונו והוצאותיו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים  13.25.1
והמוצרים בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת 
אדמה, שיטפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל 
מובהר כי הספק יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה 
מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת 
מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכול - לפי דרישת החברה ולשביעות רצונה. כל נזק אשר 
נגרם לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי העבודה, בין שנקט הספק באמצעי הגנה נאותים 

ובין שלא, יתוקן על ידי הספק מיד, על חשבונו, לשביעות רצונה של החברה.
הספק יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים  13.25.2

להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

13.26עבודה בימי חול

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא  13.26.1
האישורים הדרושים על פי דין.
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שמירה, גידור, בטיחות, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה. 13.26.2
הספק ינקוט ויהיה אחראי, על חשבונו והוצאותיו, כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי  13.26.3
הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו, 
בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, 
אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה - לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, 
מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות, לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל 
העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי 
דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הספק מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את 
אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו 
באתר העבודה. יובהר ויודגש כי באחריות הספק לדאוג, על חשבונו, לגידור המתקנים עד 

להחלטת החברה על פתיחת הגן.
הספק ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),  13.26.4
תשמ"ח – 1988 על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המדינה המתייחסים לבטיחות והוא מתחייב 

כי כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות, כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות.
הספק יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת  13.26.5
קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ויקבל את 

אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.
הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר העבודה כנדרש  13.26.6
בנוסף ימלא הספק אחר הוראות הבטיחות המפורטות בפקודת הבטיחות והגהות (נוסח חדש) – 
1981, בתקנות בדבר עבודות בניה - 1955, בת"י 1139 - פיגומים – הוצאה אחרונה, בת"י 1847 
– סולמות מטלטלים – הוצאה אחרונה ובת"י 1143 – מעקות – הוצאה אחרונה, ובפקודת 

הנזיקין האזרחית – 1945 ועל פי כל דין.
במקום שבו ישנו מרחק קטן ממקור סיכון לילדים כגון: כביש ,חניה, מקור מים תתוקן גדר  13.26.7

מחסום תקני בגובה 90 סמ' לפחות.

13.27מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הספק אחר הוראות כל דין, לרבות 
הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות. הספק יטפל ויעשה כל הדרוש, 
לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים לביצוע 
העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו הספק את הרישיונות 
והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת 

על התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.

מתקני הצללה ודרישות ביצוע – 14

על הספק לספק הצללה של 70% לפחות לכל מתחם כפי שהוגדר בתכנון להקמת מתקני המשחק  14.1
בפארק במסגרת לוח הזמנים שהוגדר במכרז. 

אריג ההצללה יכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן 5093 ויהיה לו אישור של מכון התקנים. 14.2
אחריות על האריג תהיה ל-8 שנים לפחות. 14.3

על הספק להעמיד על חשבונו אישור קונסטרוקטור להצבה ולהתקנה של מתקן ההצללה. 14.4
החברה תהיה רשאית להורות על שינוי מתקן ההצללה ו/או האריג שהוצע במכרז בתיאום עם  14.5

הזוכה.
צבע האריג ייבחר בתיאום עם הספק. 14.6

החברה תהיה רשאית להורות לזוכה להחליף את ספק מתקני ההצללה לספק אחר העומד בתנאי  14.7
המכרז, או את מתקן ההצללה המוצע ו/או את האריג המוצע על ידו, הכל ללא תמורה נוספת. 

מפרט טכני לעבודות אחזקת מתקני משחק (ככל שהספק הציע אחזקה)

כללי –  .1
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במסגרת ביצוע עבודות ההתקנה של מתקני המשחק, מתחייב הספק לבצע גם את מכלול עבודות  1.1
האחזקה (הבדק) של מתקני המשחק במסגרת עבודות נשוא מכרז זה וזאת לתקופה של_______ 
(בהתאם להצעת המציע במכרז) מיום קבלת תעודת השלמה, לרבות בדיקה שנתית בהתאם לתקן 

1498 של מת"י ולרבות המצאת כל האישורים הנדרשים.

ביצוע עבודות אחזקת מתקני המשחק, אופיין, תכיפותן ובכלל זה טיב העבודה והחומרים תעשנה  1.2
בהתאם להוראות מסמך זה ולהוראות הסכם ההתקשרות.  

הספק יעמוד בכל דרישה חוקית בקשר עם אחזת מתקני המשחק בין אם כתובה במפורש  1.3
במסמכי המכרז וההסכם ובין אם לא.

          

מהות העבודה –  .2

אחזקה שוטפת וסדירה במסגרת אחריות שנת הבדק ו/או האחזקה השנתית של כל מתקני  2.1
המשחק בגנים בהתאם לתקן 1498 (1-7 על כל חלקיו) של מכון התקנים הישראלי.

ביקורת שבועית וחודשית בהתאם להנחיות מכון התקנים הישראלי, הגשת טפסים חתומים על  2.2
ידי בודק מוסמך.

תיקון כל ליקוי במתקנים שיתגלה במשך תקופת החוזה בין אם נתגלה ע"י הספק בביקורת יזומה  2.3
שלו ו/או ע"י החברה או מפקח מטעמה.

היענות לכל קריאה לצורך טיפול ותיקון מיקרים דחופים המתגלים במשך היממה. 2.4

ביצוע תיקונים במיקרים לא דחופים ע"פ הגדרת החברה או המפקח מטעמה לא יאוחר מ-48  2.5
שעות ממועד דיווחה או גילוייה (לפי העניין).

כל התיקונים יבוצעו עפ"י תקן מתקני משחק  1498 של מכון התקנים הישראלי. 2.6

הספק ימציא אישור מטעם מכון התקנים הישראלי או ע"י גוף חוקי אחר בדבר תקינות כל  2.7
המתקנים שבטיפולו.

צביעת כל מתקני המשחק בהתאם לקביעת החברה. 2.8

שילוט .3

עם סיום עבודות ההקמה, ליד כל מתקן יהיה שלט בטיחות ואזהרה שיפרט את אופן השימוש  3.1
במתקנים, גילאי הילדים המורשים להשתמש במתקנים וכו' בהתאם לדרישות כל דין.

השלטים יכתבו בשפות: עברית ואנגלית או כל שפה אחרת שתידרש ע"פ התקן. 3.2
מידות השלטים יהיו עפ"י התקנים ועפ"י הדין. 3.3

השלט יהיה מחומרים ובצורת עיצוב גרפי, שיאושרו על ידי החברה. 3.4
בכניסה לאתר יוצב שלט שבו יופיעו פרטי החברה המתחזקת דרכי ההתקשרות ושעות  3.5

ההתקשרות.
החברה רשאית לדרוש שילוט נוסף בהתאם לדרישותיה וללא כל תמורה נוספת מצד החברה. 3.6

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 12.6 לעיל. 3.7
הזוכה במכרז מתחייב  להתקין בכניסה למתחם שני שלטים לפחות בדבר כללי בתנהגות במתחם.  3.8

אופן ביצוע העבודה –  .4

ביצוע העבודה במלואה בין אם מדובר על תיקון מקומי, החלפת חלקים,פירוק מתקן פגום,  4.1
החלפת מתקן בודד או רכיב בתוך מתקן משולב וכל עבודה הנדרשת לצורך החזקה מלאה של כל 

המתקנים תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו במסגרת חוזה זה.
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כל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע התיקונים יסופקו ע"י הספק ועל חשבונו. 4.2
כל החלפים הבסיסים כגון: שרשרות, מושבים לנדנדות, מושבים לקרוסלות, ידיות אחיזה  4.3

למיניהן וכדומה יסופקו ע"י הספק ועל חשבונו במסגרת ביצוע העבודות האחזקה השנתית.
כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא מהכלל: 4.4

סולמות, מכשירי ריתוך, מקדחות, כלי עבודה שונים וכו' לצורך ביצוע העבודה יסופקו  4.4.1
ע"י הספק ועל חשבונו במסגרת החוזה.

הובלת החומרים, הכלים, הציוד והחלפים למיניהם הינם על חשבון הספק. 4.4.2
החלפת רכיבים גדולים שהינם חלק ממתקנים משולבים כגון: מגלשות,סולמות, מגדלים,  4.5
מנהרות, מדרגות, גשרים וכו' יבוצעו על ידי הספק במסגרת החוזה וישולמו בנפרד בהתאם 

לאמור במסמך ב' 3-א' להלן.
הספק יבצע את כל התיקונים והתחזוקה השוטפת במסגרת אחת מהאפשרויות שלהלן: 4.6

קריאות מזדמנות לתיקון ליקויים ושבר שהתגלו במהלך השנה. 4.6.1

תחזוקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים בבדיקות  4.6.2
הרבעוניות המתבצעות על ידי הספק.

תחזוקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים ע"י מפקחי  4.6.3
החברה. 

תיקון והבאה לתקן של מתקני המשחק במתחמים אחת לשנה. 4.6.4

פירוט העבודות: .5

במהלך שנת אחזקה הראשונה (בדק) הספק יערוך סקר תקינות המתקנים ואישור ממכון התקנים  5.1
הכולל צילום המתקנים, רישום כל המתקנים בגן. הנתונים יינתנו הן על גבי דיסקט והן בנייר.

החלפים חייבים להיות בעלי תו תקן ומקוריים. 5.2

יציקת הבסיסים חייבת להיות לפי הנחיות מכון התקנים. 5.3

צביעה – ניקוי הישן, צביעת יסוד בגלזוריט וצביעה בצבע עליון גלזוריט. 5.4

על הספק להיות זמין במשך כל שעות היממה. זמני הגעת הספק ממועד קריאתו על ידי  5.5
החברה/החברה או מי מטעמן. למתקן המסכן את הציבור – 4 שעות ממועד הקריאה,למתקן 

שאיננו מסכן את הציבור – 48 שעות ממועד הקריאה.

מתקן שפורק יפונה מיד משטח הגן לתיקון או לאחסון זמני במחסן החברה תוך החזרת פני  5.6
השטח לקדמותם ללא סיכון בטיחותי.

מתקן המיועד לשיפוץ או פירוק יש לפרק את בסיס המתקן כדי שלא יהווה מפגע בשטח. 5.7

לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח הגן ללא השגחת הספק. 5.8

מתקן פסול יסולק ישירות למזבלה. 5.9

מתקן או תיקון שאיננו מוזכר בתיאור העבודות יתוחזק בהתאם לנדרש על פי תו תקן מתקני  5.10
משחק מס' 1498 .

מסמך  ג' 
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הצהרת המציע

לכבוד
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון:  מכרז פומבי מס' 02/18 לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה 
בפארק יסקי בקרית גת

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה  .1
נושא המכרז.

אני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  .2
ביצוע העבודות ידועים ומוכרים לי. כן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, השתתפתי במפגש הקבלנים,  אני מודע 

לתנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

הנתונים במכרז נועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את היקף העבודה במכרז. הנתונים אינם תחליף  .3
לסיור והמשתתפים נדרשים לוודא בעצמם ועל חשבונם. למען הסר ספק, לא תתקבלנה, לאחר הגשת ההצעות, 

כל טענות מצד המציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים במכרז, ככל שקיימים.

להבטחת קיום הצעתי אני מצרף ערבות בנקאית כדרישות המכרז וללא תנאי לטובת החברה בנוסח המצורף  .4
למסמכי המכרז.

אני מצהיר בזאת כי: .5

אני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נושא המכרז ואני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל  א.
הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות המכרז.

ב. ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.
ג. אני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.

אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז,  ד.
לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.

ה. ידוע לי כי הצעתי כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע 
העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת.

ו. הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.
ז. הנני מצהיר, כי ידוע לי שאין החברה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא.

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון  .6
החברה ו/או הממונה מטעמו, ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.

אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .7

תוך 14 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז להמציא לכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה ואישור  א.
קיום ביטוחים, הכול כמפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיו.

לעמוד במועדים הקבועים במכרז ובלוח הזמנים לאספקת המתקנים ולהשלמת העבודות.  ב.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 7 לעיל כולן או מקצתן החברה תהא  .8
רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן יהא רשאי לחלט  את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם 

מפעיל אחר לביצוע העבודות נושא הצעתי.

כן ידוע לי ואני מסכים שסכום ערבות ההשתתפות במכרז ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש עקב אי קיום  .9
ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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10. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת 
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

אני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז לפחות שכר  .11
בהתאם להוראות שכר מינימום- התשמ"ז 1987.

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו מוותרים בזאת ויתור  .12
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. 

פרטי המציע 

 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

כתובת: __________________________________טלפון: __________________

מס' פקס: ___________________________ 

פרטי החותם/ים מטעם המציע- מורשה חתימה: 

שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________ 

תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________

תאריך: _______________    חתימת מורשיי החתימה כולל חותמת : ____________________
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מסמך  ד'

הצעת המציע

לכבוד
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

א.ג.נ.

הנדון:  מכרז פומבי מס' 02/18  לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק  והצללה
בפארק יסקי בקרית גת

 (את הצעת המציע יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט (לא 
בטיפקס) ולחתום ליד התיקון)

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ________________________________________ (שם המציע), את 
הצעתנו לביצוע  שירותי תכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה בפארק יסקי בקרית גת (לרבות 
ביצוע שבילי גישה וביצוע כל עבודה נלווית נדרשת, ככל שנדרשת, כגון משטח גומי,דשא סינטטי, משטח בטון 
וכו'), על פי המפורט במסמכי מכרז 02/18, במפרט הכללי, במפרטי העבודה ובמפרטים הטכניים ואנו מתחייבים 

לבצע את כל העבודות הנדרשות והמתוארות במפרטים ובמסמכי המכרז והחוזה ועל פי הצעתנו במכרז.

ידוע לנו כי הצעתנו במכרז תבחן כך שהמדד היחידי לבחינה הוא מדד האיכות כמוגדר בסעיף 12 במסמך א',  .1
כאשר התמורה הכוללת לה יהיה זכאי הזוכה, תהיה בהתאם לתקציב אותו העמידה העירייה.

הצעתנו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, לרבות  .2
קבלני הגומי וההצללה בהתאם להוראות המכרז, מפרטי העבודה ומכלול הדרישות ובכלל זה, עבור העמדת 
כל הציוד, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים 

הטכניים לתוכנית העבודה, וכל דרישות המכרז והחוזה.

התמורה וההצעה בהתאם למדדי האיכות:

התמורה

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אם נזכה במכרז נהיה זכאים עבור ביצוע כל העבודות בהתאם להוראות המכרז,  .3
המפרט הכללי, המפרט הטכני, החוזה, ותוכנית העבודה, בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל את כל כח 
האדם, כלי הרכב, הציוד, האמצעים, והתשומות הנדרשות לביצוע כלל  העבודות  האחזקה כמפורט במסמך 
ב' על מסמכיו, לרבות מחיר העבודה הכרוכה כולל הציוד והחומרים וכל החומרים ו/או ציודים  אחרים 
הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה ו/או בהתאם לדרישות החברה אשר נחוצים לדעתה לביצוע 
העבודה באופן מיטבי בהתאם לתקציב שהוגדר על ידי החברה במפרט הדרישות במכרז זה לסך של 

5,000,000 ₪ כולל מע"מ (להלן: "התמורה").

ההצעה בהתאם למדדי האיכות:

בהתאם לסעיף 12 למכרז, בחינת ההצעות, רשאי (אך לא חייב) המציע להציע לתת שירותי אחזקה ו/או  .4
אחריות מעברל-8 שנים ו/או אחריות על ואנדליזם. ככל שהמציע מעוניין להציע לחברה אחד או יותר 

מהשירותים האמורים לצורך קבל ניקוד איכות- הוא מתבקש למלא סעיף זה:

תקופת האחריות המוצעת על ידי היא  10 שנים /  12 שנים (יש להקיף בעיגול). 4.1

הריני מציע לספק לחברה שירותי אחזקה של המתקנים לרבות בדיקה בהתאם לתקן 1498 של מת"י  4.2
ולרבות המצאות כל אישורי הבטיחות הנדרשים לתקופה של  1שנים / 2 שנים /  3 שנים (יש להקיף 

בעיגול).

אני מתחייב לספק לחברה אחריות על ואנדליזם לתקופה של 8 שנים   כן   / לא (יש להקיף בעיגול). 4.3
 כללי:
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ידוע לנו, כי במהלך תקופת ההתקשרות, כלומר עד תום תקופת הבדק, יהיה על הזוכה לספק לאתר ע"פ  .5
דרישת החברה ושיקול דעתה הבלעדי, מתקני משחק והצללה ופריטים מאלה המוצעים בהצעתנו למכרז, 
כולם או חלקם או מתקני משחק אחרים בהיקף שלא יעלה על הקבוע בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 

.1987

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת, כאמור, בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה,  .6
מעבר למחיר נשוא הצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה החברה שירותים נוספים 

מראש ובכתב ע''י מורשי חתימה בחברה(להלן-שירותים נוספים).

ח.פ.: _________ ______________________ שם המציע: 

שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________  ת.ז. ___________

טלפון: _________________ ______________________ כתובת: 

מס' פקס: _______________ _________________ טלפון סלולרי: 

חתימת מורשי החתימה כולל חותמת: _________ ______________________ תאריך:  
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מסמך ה'

חוזה
נערך ונחתם ביום ____   לחודש  _________  שנת 2018

בין  :
                                                         יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

                                                         לכיש 25, קרית גת
                                  (להלן – "חברה")                                                מצד אחד;

לבין :                                 שם : ________________________

                                ח.פ. : _________________

                                                           מורשה חתימה: _____________________

                                                           תפקיד:_________________

                               כתובת : _____________________

                               טלפון : ______________________

                                פקס : _______________________
                                (להלן : "הספק")             מצד שני;

והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' 2/18 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק בפארק יסקי  הואיל :
בקרית גת;

והואיל :  והספק השתתף במכרז וזכה בו;

החברה מוסרת בזה לספק והספק מקבל על עצמו לבצע עבודות תכנון, אספקה והתקנה של מתקני  והואיל:
המשחק וההצללה לרבו ביצוע שבילי גישה וכל עבודה נלווית נדרשת, בהתאם לקבוע במכרז ובחוזה 

זה ובהתאם להצעת המציע במכרז (להלן-השירותים/העבודות).

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות  והואיל :
נשוא חוזה זה;

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

מבוא .1

המבוא להסכם זה והמכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

הספק מצהיר ומאשר בזאת כי השתתף בסיור קבלנים והוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע  1.2
השירותים  וביכולתו לבצע את השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו.

לשם ביצוע השירותים הספק מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז  1.3
על מסמכין ונספחיו ובנספחים להסכם זה.

הגדרות .2

בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן :
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פארק יסקי בקרית גת.    הפארק- 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם לחוזה ומסמכיו  הספק-
לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף החוזה ומסמכיו ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך 

חוקית בכתב של החברה.

העבודות-             העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בחוזה ובהתאם להצעת המציע במכרז.

החומרים המפורטים במפרט הדרישות, מסמך ב' או בכל מקום אחר במסמכי המכרז. חומרים-

מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מדד הבסיס-
במועד חתימת החוזה.

עיריית קרית גת העירייה - 

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ החברה-

ראש עיריית קרית גת או מי מטעמו. ראש העירייה - 

מפקח שהוסמך מטעם החברה. כל סמכות המוקנית למפקח על פי חוזה זה מוקנית גם  מפקח-  
לחברה ולעירייה.

הצהרות הספק .3

            הספק מצהיר ומאשר בזאת:

כי בדק את שטח הפארק וסביבתו לרבות דרכי הגישה אליו, את טיבם של העבודות והחומרים  3.1
הדרושים לביצוע העבודות.

כי יש בידו את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה, וכי הוא מעסיק עובדים מקצועיים  3.2
ומיומנים המומחים בביצוע העבודות.

כי יש בידו לבצע את החוזה במומחיות ובמקצועיות. 3.3

כי הפארק בו מבוצעות/תבוצענה העבודות הוא בחזקת החברה ולספק אין זכות כלשהי בו. לספק תהיה  3.4
הרשות להימצא בפארק אך ורק לצורך ביצוע העבודות.

 

התחייבויות הספק .4

הספק מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות להשלמת העבודות כפי שהוגדרו לו בממכי המכרז. 4.1

4.2 ככל שהספק הציע לחברה מתן שירתי אחזקה במסגרת הצעתו הוא מתחייב לבצע את כל העבודות 
לצורך להבאה לתקן וכן עבודות לאחזקה שוטפת, תקינה, נאותה ומקצועית של הגן, לרבות ביצוע של 
כל העבודות המפורטות במסמך ב' רבתי (המפרט), לדעת המנהל לאחזקה תקינה של מתקני המשחק 

וההצללה.

הספק יחל בביצוע העבודה במועד שייקבע להתחלת העבודה על ידי המנהל ובתיאום מלא עם המנהל. 4.3

הספק מצהיר כי ידוע לו כי הפארק יימסר לזוכה במכרז במצבו as is והזוכה יידרש לבצע את כל  4.4
הפעולות הנדרשות לצורך אספקת והתקנת המתקנים, שבילי גישה וכל עבודה נלווית אחרת כגון 

משטחי גומי וכיוצ"ב.

העבודה תבוצע בהתאם לדרישות המפרטים הטכניים. 4.5
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ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ואולם  4.6
אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז.

הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם  4.7
ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

הספק מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה  4.8
של רשות מוסמכת, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או בעל היתר כאמור.

הספק מתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו  4.9
ואחריותו של הספק בלבד. הספק בלבד, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי 
המכרז וההסכם על ידי  עובדיו  ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם נתקבלה הסכמת העירייה 
מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות 

אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.

הספק מתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבהסכם כספק עצמאי ואין בין  4.10
העירייה לבין הספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד 
ומעביד, וכל אלה אינם משתלבים במסגרת העירייה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך. הצדדים 
מצהירים מפורשות כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות 
בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין העירייה. הספק מתחייב לפצות את 
העירייה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו בקביעה כי 

המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק שייגרם לתשתיות ו/או למתקני הרחוב כתוצאה  4.11
מאספקת השירותים ובנוסף כלפי צד ג' לכל נזק ו/או פגיעה שתיגרם לו כתוצאה מטיב אספקת 

השירותים של המציע. 

הספק מתחייב כי אם יתקלקל ציוד המופעל על ידו בביצוע העבודה, ידאג הספק מיד לתיקונו. לא עלה  4.12
בידי הספק לבצע את התיקון תוך פרק זמן שלא יעלה על 2 שעות, יעמיד תחתם ציוד חלופי, העונה על  
כל הדרישות המפורטות בהסכם ו/או בנספחיו לצורך ביצוע העבודה. האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע 

מחובתו של הספק לעמוד בלוח הזמנים לפינויים.

הספק מתחייב כי הוא מתחייב כי אם לא העמיד הספק ציוד תוך פרק הזמן הנקוב לעיל - תהא  4.13
העירייה רשאית לשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים ציוד ולחייב את הספק בהוצאותיה, בתוספת 12% 

כהחזר הוצאות כלליות, מימון ותקורה. 
                   

הספק מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע  4.14
העבודה, ולמלא אחר כל הוראות המנהל (ככל שניתנו) למניעתן.

הספק מתחייב כי יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע  4.15
כל העבודות הנדרשות.

הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן  4.16
עבודה בהתאם להוראות המנהל.

הספק מתחייב כי מעת לעת בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל, יבוצע סיור בקורת בהשתתפות המנהל  4.17
והספק או באי כוחם, באמצעות רכבו של הספק.

הספק מתחייב כי יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע"י  4.18
המנהל, על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה.  

  
4.19 הספק מתחייב כי ידאג לצייד על חשבונו מכשיר סלולארי, בכל כלי רכב שיעבוד בשרות החברה 
שיעמוד בקשר עם המוקד העירוני. הספק מתחייב לשאת עמו בכל עת, מכשיר טלפון סלולארי בסוג לפי 

דרישת החברה, זמין לצורך שמירת קשר קבוע בין הספק למנהל ולמוקד העירוני. 
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4.20 הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם 
המועסק על ידי הספק, אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא 
כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות. אדם 
שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הספק להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות 

על פי הסכם זה.

כי ידוע לו כי ככל שהחברה תדרוש ממנו להתקין מעקה באתר- הוא יידרש לעשות כן. 4.21

הספק מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם  להוראות כל  4.22
דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב הספק לשאת בכל התוצאות שתנבענה  מהפרתה של התחייבות זו, 
לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הספק ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו 

בביצוע התחייבויותיו שבהסכם זה.

הספק מתחייב כי לאחר התקנת מתקני ההצללה יעמיד הספק אישור קונסטרוקציה, תיק נתונים  4.23
ואישורים הנדרשים ע"פ כל דין, לרבות חישובים סטטים חתומים על ידי קונסטרוקטור בקשר עם כל 

המתקנים אשר הותקנו על ידו באתר.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי על קבלני המשנה מטעמו ביחס למתקני ההצללה ולמשטח הוגמי לעמוד  4.24
בתנאים המפורטים במסמכי המכרז. על אף האמור, מצהיר הספק כי ידוע לו כי החברה רשאית לדרוש 
ממנו להחליף את ספקי המשנה האמורים בסעיף זה גם אם הם עומדים בתנאי הקבועים במכרז וזאת 

ללא כל עלות נוספת ומבלי שתישמע כל טענה בקשר עם כך.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי בטרם התקנת מתקני המשחק וההצללה יציג הזוכה בפני החברה ו/או  4.25
העירייה את תכנון המתקנים המתוכננים להתקנה ויקבל את אישורה המוקדם.

כמו כן יגיש הזוכה במכרז לאישור המפקח מטעם החברה תכנית מאושרת ע"י מהנדס בקשר עם משטח  4.26
הבטון. בתום העבודות יגיש הזוכה במכרז לחברה אישור את טיב יציקת הבטון.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא יידרש להציג תו תקן של מכון התקנים הישראלי לבטיחות 1498 על כל  4.27
(1-7 על כל חלקיו) למתקנים כתנאי לאישור חשבון סופי.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור מכון התקנים עבור התקנת המוצרים  4.28
ועבור המוצרים עצמם  (תו תקן/התאמה לתו תקן) באתר.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור של יועץ נגישות (בכל הקשור  4.29
למתקנים לשימוש בעלי מוגבלויות) לתכנון ולהצבת מתקני המשחק.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא יידרש להעמיד, על חשבונו, למתקני משחק המיועדים לבעלי מוגבליות  4.30
בנוסף לאישור מכון התקנים, אישור יועץ הנגישות. 

הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור של יועץ בטיחות, על עמידת המתקנים  4.31
(משחק והצללה) בתקני איכות ובטיחות.

as  הספק מתחייב כי לאחר התקנת מתקני המשחק וההצללה יעמיד הספק אישור קונסטרוקציה, תכניות 4.32
made תיק נתונים ואישורים הנדרשים ע"פ כל דין, לרבות חישובים סטטים חתומים על ידי 

קונסטרוקטור בקשר עם כל המתקנים אשר הותקנו על ידו באתר.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי הוא יידרש להעמיד ככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה ביחס למתקני  4.33
המשחק ו/או הצללה- יהיה על הזוכה לעשות כן.

הספק מצהיר כי ככל שהתחייב לבצע אחזקה במסגרת המכרז ידוע לו כי יהיה עליו לתחזק את המתקנים  4.34
(משחק והצללה) ואת משטח הגומי לתקופה של ________ חודשים מיום קבלת תעודת השלמה, לרבות 
בדיקה בהתאם לתקן 1498 של מת"י (להלן- אחזקה) ולרבות המצאות כל אישורי הבטיחות הנדרשים. 

מדי כל שנה משנות האחזקה, יינתן אישור תקף לתקן 1498 של מת"י.

הספק מצהיר כי ידוע לו כי עליו  לתת אחריות על מתקני המשחק וההצללה ומשטח הגומי/דשא סינטטי  4.35
לתקופה של _____ שנים (בהתאם להצעתו במכרז) ואחריות של 8 שנים על ואנדליזם (ככל שהתחייב 

לעשות כן במסגרת הצעתו במכרז) מיום קבלת תעודת השלמה.
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הספק מצהיר ומסכים כי במסגרת האחריות תתבצע החלפת חלקים תוך 48 שעות מהודעת החברה על  4.36
הצורך בהחלפה.

מועדי ביצוע העבודות .5

הספק מתחייב לבצע את העבודות ולהשלימם בתוך 90 יום ממועד צו התחלת עבודות ובהתאם להוראות   
             חברה.

העסקת עובדים .6

הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע חוזה זה עובדים בכמות הנדרשת מנהל עבודה והחברה  1.1
תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו, אם ראתה לדעתה שאין בצוות 

שהעמיד הספק כדי לבצע את העבודה או  קבוצת עבודות, נשוא המכרז באופן ראוי.

הספק מתחייב כי, העובדים אשר יועסקו ע"י הספק, במסגרת חוזה זה, יהיו עובדיו השכירים של  1.2
הספק.

העובדים שיועסקו על ידי הספק יאושרו ע"י המנהל יהיו בעלי ניסיון בעבודת מתקני משחק, בוגרים,  1.3
בעלי ת.ז. ישראלית, או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף.

מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו  1.4
לצורך ביצוע העבודות, והספק ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור.

הספק מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה  1.5
רשמית מזהה.

פיקוח .7

7.1   בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרטים ובחוזה זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לחברהזכות לפקח 
על עבודות הספק ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות.

7.2  בנוסף, מוסמכת החברהו/או המפקח מטעמן, לתת לספק מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה, 
המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות, והספק מתחייב לפעול על פיהן במלואן.

7.3  מוסכם כי בכל עניין, קביעת החברה ו/או המפקח מטעמה תהיה סופית ומכרעת, והספק מתחייב לפעול 
על פיה.

7.4  הספק מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המפקח, וכן 
לציית להוראותיו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.

7.5  בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי 
החברה ו/או המפקח מטעמה לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי החוזה. על הספק יהיה לבצע 

את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישות ללא תוספת תשלום.

תיאום  .8

הספק יסייר עם המפקח באתר לפחות פעם בשבוע בתאריכים כפי שייקבע. במהלך הסיור ייערך דו"ח  8.1
בכתב בנוגע לליקויים שיימצאו וכן תינתנה הוראות בנוגע לעבודות שיש לבצע תוך השבוע הקרוב מיום 

הסיור.

במהלך עבודות ההצבה וההתקנה, הספק יבצע אישית ביקורת יומית באתר על מנת לוודא שלא חל כל  8.2
שינוי המחייב תיקון מיידי הספק יבצע כל תיקון המתחייב ללא הנחיה מיוחד לכך. במהלך תקופת 
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האחזקה, הספק יבצע אישית ביקורת שבועית באתר. על הספק לנהל יומן עבודה ובו יפורטו מתקני 
המשחק בהם מבוצעות עבודות אחזקה, מהות העבודות שבוצעו, מספר העובדים שהועסקו על ידו וכן 

כל פרט הקשור לביצוע העבודות.

הספק חייב לדווח לחברה ולמפקח על כל אירוע חריג, במיוחד בנוגע לחבלות, פגעי טבע, הרס בידי אדם  8.3
פגיעות בציוד וכו'. הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו הספק. התרשלות 
בדיווח תיחשב כגרימת נזק ע"י הספק לחברה וערכו ייקבע על ידי החברה ויחולו לגביו הוראות סעיפי 

חוזה זה.

הספק מתחייב לתאם את פעולותיו עם המפקח ועם מחלקות החברה השונות שיש להן נגיעה לביצוע  8.4
העבודות.

המוקד העירוני ופניות התושבים .9

הספק מתחייב למסור לחברה ו/או לעירייה ולמוקד העירוני את שמותיהם של מנהל מטעם הספק  9.1
לרבות מספרי טלפון ו/או אמצעי תקשורת אחר שאליו תוכל עובדת המוקד העירוני להתקשר ולהזעיק 

את המנהל במקרים תלונה מכל סוג שהוא הקשורה למתקני המשחק.

בנוסף לאמור בסעיף 9.1 הספק מתחייב לטפל מידית בכל קריאה שתתקבל במוקד העירוני ונוגעת  9.2
למתקני המשחק באזור וזאת בכל שעות היממה.

אם המוקד לא יאתר את נציג הספק בזמן סביר לאחר קבלת ההודעה על מפגע, רשאית החברה  9.3
להשתמש בשרותי ספק מטעמה לטיפול בבעיה ולחייב את הספק בעלות הטיפול. על ההוצאות שתוציא 

החברה יחולו הוראות חוזה זה לרבות הפיצויים המוסכמים.

הספק מתחייב לטפל בכל מזכרי המוקד העירוני שיופנו לטיפולו בכל יום. בסוף כל יום ידווח הספק  9.4
לאגף על תוצאות הטיפול על ידו במזכרים.

הספק מתחייב להעביר מידי יום למנהל ו/או למפקח מידע בנוגע לכל פניה של תושבים שתתקבל על ידו  9.5
ו/או ע"י עובדיו במהלך ביצוע העבודות.

תקופת החוזה .10

 חוזה זה יהיה לתקופה של 24 חודשים מיום חתימתו. (להלן-תקופת החוזה). יובהר ויודגש כי אין באמור 
בתקופת החוזה כדי לגרוע מתקופת האחריות בהתאם להוראות הסכם זה.

ציוד וחומרים .11

הספק יספק את כל הציוד והחומרים ההדרושים לביצוע עבודות התחזוקה השוטפת והתקינה  11.1
יסופקו ע"י הספק בכמות הנדרשת (הכל על פי קביעת המנהל) ועל חשבונו, ולא תשולם בגינם כל 

תמורה.

לספק לא יהיו טענות ו/או תביעות כנגד חברה, בכל הנוגע לאספקת הציוד והחומרים וכולם כלולים  11.2
במחיר ובתמורה לה הוא זכאי .

חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי - ירכשו ממפעלים ויצרנים בעלי  11.3
תו תקן.

הספק מתחייב לספק על חשבונו דגימות ובדיקות מהחומרים, ככל שיידרש. 11.4

הספק מתחייב להשתמש בביצוע העבודות רק בחומרים שנבדקו ואושרו לתפקידם על ידי המפקח. 11.5
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הספק מתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא לא יגיע לידיים של צד ג'. כמו כן הספק  11.6
מתחייב שלא להשאיר כל חומר מסוגן מכל מין וסוג שהוא באתר ועל החברה לא תחול אחריות 

כלשהי בשל האמור בסעיף זה.

תמורה .12

כפוף לקיום מלוא התחייבויותיו ע"פ המכרז וחוזה זה, הספק יהיה זכאי לתמורה שהוגדרה במכרז  12.1
על סך של 5,000,000 ₪  כולל מע"מ. לחברה שמורה הזכות להסיר פריטים ו/או מתקנים באתר, 
אשר סכומם יופחת מהתמורה שהוגדרה כאמור. כמו כן, אין החברה מתחייבת להזמין פריטים ו/או 

מתקנים בהיקף כלשהו. 

התמורה תשולם במלואה כנגד חשבון שיוגש ע"י הספק תוך שוטף פלוס 45 יום, מיום הגשת חשבון  12.2
לחברה. לתמורה לא תתווסף הצמדה ו/או ריבית כשלהי.

מוסכם בזאת כי התמורה כוללת אספקת הציוד וכוח האדם לביצוע עבודות ההקמה והאחזקה,  12.3
רווח קבלני וכן כל הוצאה נוספת שתחול על הספק במסגרת ביצועו של חוזה זה אך אם אינו כתובה 

בו במפורש.

למען הסר ספק מובהר כי התמורה תשולם אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות מסמכי החוזה  12.4
ורק לאחר קבלת תעודת השלמה. 

מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה  מהקבוע  12.5
בחוזה אזי החברה תהא רשאית לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:

לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש הספק למפקח לאישור. לאחר תיקון  12.5.1.1
העבודה שבוצעה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בחוזה יוציא הספק 

חשבון חדש בגובה הסכום שלא אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המפקח.

החברה תהיה רשאית לנכות מהתמורה ו/או מהתשלום החודשיים סך השווה לעד  12.5.1.2
10% מהתמורה ו/או מהתשלום החודשיים, הכל על פי שיקול דעת מנהל חברה.

החברה תהא רשאית לבצע על חשבון הספק בעצמה או באמצעות ספק אחר את  12.5.1.3
העבודה שלא בוצעה על ידי הספק כקבוע בחוזה זה, וזאת מבלי שביצוע זה 
ישחרר את הספק מהתחייבויותיו, ותחייב את הספק בסכום עלות העבודה 

שבוצעה באזורו.

לספק לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור בס"ק זה. 12.5.1

האמור בס"ק זה אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה על פי חוזה זה  12.5.2
ועל פי כל דין.

במהלך תקופת החוזה, יהיה על הזוכה לספק לפארק ע"פ דרישת החברה ושיקול דעתה הבלעדי,  12.6
מתקני משחק והצללה ופריטים מאלה המוצעים בהצעתנו למכרז או מתקני משחק אחרים, כולם 

או חלקם בהיקף שלא יעלה על הקבוע בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 1987.

הגשת חשבונות ואישורם .13

לאחר קבלת תעודת השלמה, יגיש הספק למפקח חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו  על ידו. 13.1

חשבון מאושר על ידי המפקח, החברה והעירייה יפרע שוטף + 45 יום ממועד הגשת החשבון  13.2
המאושר (אשר יוגש לאחר קבלת תעודת השלמה כאמור) לחברה וכנגד חשבונית מס כחוק.
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הגדלת ו/או הקטנת היקף החוזה .14

מוסכם בזאת כי לחברה שמורה הזכות הבלעדית להגדיל ו/או לשנות ו/או להקטין בכל עת את פרטי  14.1
הזמנת הרכש. שינוי, תוספות והפחתות, הכל לפי שיקול דעת החברה.

מוסכם ומוצהר כי לחברה תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע לשינוי  14.2
התמורה, וקביעתו היא סופית ומכרעת.

אי קיום יחסי עובד ומעביד .15

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי החברה  15.1
והעירייה בגדר ספק עצמאי, ואין נקשרים בין החברה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין הספק ו/או 
עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהחברה ו/או מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל 

דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו.

מוסכם בזאת מפורשות כי הספק בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי  15.2
כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והחברה והעירייה  לא תישאנה בכל תשלום או הטבה כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ב' ובנוסף  הספק יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג  15.3
בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים 

הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.

תחויב החברה ו/או העירייה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל  15.4
לעובד ממעבידו יפצה הספק את החברה ו/או את העירייה (לפי העניין) בכל סכום בו תחוייבנה 

כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  15.5
להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

השלמת העבודות ומסירת החזקה בגן חזרה לידי העירייה ו/או החברה  .16
 

הושלמו כל העבודות נושא חוזה זה, יודיע על כך הספק למפקח ולחברה בכתב. במסגרת השלמת  16.1
העבודות יעמיד הספק את כל האישורים המפורטים במכרז לרבות אלה המפורטים בסעיף 4 

להסכם זה.
 

המפקח ו/או החברה ו/או מי מטעמם יבדקו את העבודה ו/או העבודות תוך 20 ימים מיום קבלת  16.2
ההודעה (להלן: "בחינת העבודה"), ואם ימצאו את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ולשביעות 

רצונם, תינתן לספק תעודת השלמה, בתוך 7 ימים מיום גמר בדיקתה, בכפוף לאמור להלן.

מצאו החברה ו/או מפקח ו/או מי מטעמם בבחינת העבודה, כי העבודה אינה מתאימה לתנאי  16.3
החוזה ואינה משביעה את רצונם, ימסרו לספק רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן - 
"התיקונים") הדרושים לדעתם, והספק חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו. נסתיים ביצוע התיקונים 

- יחול על העבודה האמור בסעיף 16.2 לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי                        16.4
החוזה, ולא תינתן לספק הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים  

וביצועם.

המפקח ו/או החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם רשאים, על פי שיקול דעתם, לתת לספק תעודת  16.5
השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהספק, שיבצע וישלים, לשביעות 
רצונם של המפקח והמהנדס את התיקונים המפורטים ברשימה שמסרו לו המפקח ו/או המהנדס, 

בתוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או המהנדס.
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כמו כן, רשאית החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי  16.6
עבודות ותיקונים שאי אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה,  16.7
כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה 

כן אין הדבר גורע מחובת הספק לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי החברה  
כאמור.

לא ביצע הספק את התיקונים תוך התקופה שנקבעה, תהיה החברה רשאית לבצע את התיקונים  16.8
בעצמה, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון, על חשבון הספק. החברה  תגבה הוצאות אלו, בתוספת 
17% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי ו/או קיזוז משכר החוזה או בכל 
דרך אחרת. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין 
המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום 
התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לספק כאמור לעיל על ידי 

החברה.

מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  16.9
מתנאי החוזה.

קבעו מפקח ו/או העירייה ו/או החברה ו/או מי מטעמם כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים  16.10
מהעבודה שעל הספק היה להשלימו במועד מסוים, חייב הספק למסור לחברה את העבודה או אותו 
חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, והספק אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או 

החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

ניתנה תעודת השלמה לעבודה, חייב הספק להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים הארעיים  16.11
ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה החברה  עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שתורה לו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן תעודת  16.12
השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתו המלא, המוחלט והבלעדי.  

בכל עת שהחברה תקבע, כי על הספק לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן, יפעל  16.13
הספק בהתאם להוראותיה של החברה כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה.

חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או תעודת סיום,  16.14
ולא יבואו במקומם.

כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי החברה  16.15
לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא ימנעו מהמזמין לטעון כי 
העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה, וזאת אף אם לא נכללו במסמכים הנ"ל 

הסתייגויות כלשהן.

אחריות, תיקונים, שירות ותעודת סיום .17

לצורך החוזה הספק יהיה אחראי לטיבם של מתקני המשחק וההצללה, יציקת הבטון ומשטחי  17.1
הגומי שיסופקו ו/או יותקנו על  ידו לתקופה של _______ חודשים (בהתאם להצעת המציע במכרז) 
מיום הוצאת תעודת השלמה לכל עבודה. הספק יהיה אחראי לטיב העבודה לתקופה של _____ 
חודשים כאמור ממועד מתן תעודת השלמה לכל העבודה ו/או ממועד ביצוע כל התיקונים, 

כמשמעותם בסע' 16.2 לעיל, לפי המאוחר (להלן: "תקופת האחריות" או "תקופת הבדק").

עבור עבודות האחזקה (ככל שהמציע הציע לספק שירותי אחזקה במסגרת הצעתו) כמו גם עבור 
האחריות- לא ישולם מחיר נפרד ומחירה ייכלל בתמורה שהוגדרה במכרז ובחוזה.

נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות באביזרים ו/או בעבודה  17.2
או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם 
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לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של החברה  או תוצאה משימוש בחומרים 
פגומים או מביצוע לקוי, יהא הספק חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח או 
החברה  ולשביעות רצונו  של המפקח או החברה  הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה 
תוך תקופת האחריות בכל תיקון שבוצע במתקנים ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה 

לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הספק לפי סעיפים 17.1 ו-17.2 לעיל, לרבות בגין החלפת  17.3
חלקים יחולו על הספק.

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הספק חייב  17.4
בתשלומים פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי שיקול הספק.

הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות תהא סופית  17.5
ומכרעת.

אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הספק לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופת האחריות, אם מקורם  17.6
בהפרת החוזה ע"י הספק (לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות), או לפצות 

את החברה  בגין ליקויים אלה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של הספק בתקופות האחריות היא בנוסף לכל אחריות  17.7
אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעודות 

האחריות. 

בתום תקופות האחריות לכל העבודות לפי חוזה זה, לאחר שהודיע הספק לחברה על השלמת  17.8
העבודות נושא החוזה, תמסור החברה  לספק תעודה (להלן: "תעודת סיום") בדבר סיום החוזה 
המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן 

בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלא של החברה והעירייה. 

תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי חברה  בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר בוצעו על 
ידי הספק בוצעו כהלכה ועל פי החוזה. תעודה זו תינתן לאחר תקופות האחריות.

מסירת תעודת סיום החוזה לספק אינה פוטרת את הספק מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר תחול   17.9
גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה, לרבות ליקויים בעבודות אשר נתגלו לאחר מכן.

נזיקין לגוף או לרכוש .18

הספק בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או למורשיו ו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם  18.1
ע"י מורשיו ו/או עובדיו לצד ג' כלשהו ו/או רכוש ו/או לחברה ו/או לעירייה ו/או לרכושן מחמת כל 

מעשה או מחדל הקשורים בביצוע עבודות האחזקה עפ"י חוזה זה.

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה  ו/או את העירייה בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי  18.2
ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו עליהן ו/או שהן תהינה חייבות לשאת בהם אף שטרם נשאו 
בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בחוזה זה ו/או באופן 

ביצוע עבודות האחזקה ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו.

כל סכום שיגיע לחברה מאת הספק עפ"י חוזה זה ישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת  18.3
דרישתו ע"י החברה  מהספק ועד תאריך התשלום בפועל.

מודגש כי התרשלות והימנעות מביצוע העבודות והוראות המפקח יחשבו כגרימת נזק שעליו יחולו  18.4
הוראות סעיף זה.

מוסכם בין הצדדים מפורשות כי החברה ו/או העירייה לא תהינה אחראיות באופן כלשהו ובכל  18.5
נסיבות שהן לרכוש הספק ולציודו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו.
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פיצויים מוסכמים מראש .19

מבלי לפגוע בכלליות האמור, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה (להלן- 19.1
פיצויים מוסכמים), בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את השירות נשוא חוזה זה במועד מהמועדים 
הקבועים בחוזה ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה 

כדלקמן:

החברה  רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לספק לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים  19.2
מראש המפורטים בטבלה שלהלן, ו/או כל סכום שלדעת החברה  ו/או מי מטעמן מגיע מהספק 
לחברה ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית 

החברה . 

כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה אינם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט  19.3
לעיל.

קביעתם של החברה ו/או מי מטעמן כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל  19.4
תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או העירייה בשל כך.

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיהן של העירייה ו/או של החברה על פי חוזה זה ועל פי כל   19.5
דין.

ביטוח  .20

מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הספק על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב 
הספק לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו לפני מועד תחילת אספקת הציוד ו/או המתקנים נשוא חוזה זה 
והתקנתם, לרבות תקופת ההרצה (להלן : "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או 
מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות וכן לעניין ביטוחי 
אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט בסעיף 20.7 להלן, את הביטוחים המפורטים להלן, וכן בנספח ה'  2 
למסמכי המכרז והחוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכים אלו (להלן: "אישור ביטוחי הספק") אצל חברת 

ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן- "ביטוחי הספק"):

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  20.1
פרק א' ביטוח העבודות,  א.

המבטח במלוא ערכן את העבודות, הציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הספק המשמש 
את הספק בביצוען של העבודות נשוא חוזה זה.

פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  ב.
המבטח את אחריותו של הספק על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

סכום ש"ח הנושא / הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

מס' 

500 ליום אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך 1
עד 3,000 הפרת חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה 

מוגדרת בטבלה זו.
2

500 ביצוע העבודה שלא לשביעות רצון החברה /העירייה /או מי 
מטעמן

3

500 אי השלמת העבודות בהתאם לתוכנית עבודה לכל יום 4
עד 1,000 הפרת קלה של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה 

מוגדרת בטבלה זו
5

500 למקרה וליום אי תיקון ליקוי בטיחותי 6
2,500 למקרה ו-500 

ליום
אי החלפת קבלן משנה 7

300 למקרה אי ביצוע הנחיה שהועברה לספק, בכתב, על ידי המפקח, בדבר 
תיקון לקוי על פי המפרט
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פרק ג' חבות מעבידים  ג.
המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות 
למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או 

בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

ביטוח אחריות מקצועית  20.2
המבטח את אחריותו של הספק על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל 
הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה 

ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה. 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תקופת 
הביטוח.

הספק מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
על פי דרישת החברה  בכתב מתחייב הספק להמציא לחברה  העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 

זה. 

ביטוח חבות המוצר  20.3
המבטח את חבות הספק על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בגין פגיעה גופנית ו/או 

נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הספק בקשר עם חוזה זה (להלן: "המוצר").

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת 
הביטוח.

הספק מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.
על פי דרישת החברה  בכתב מתחייב הספק להמציא לחברה  העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף 

זה. 

ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי: 20.4
הספק מתחייב לבטח את הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או  בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך  20.4.1
ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן 
בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב 
השימוש בציוד הנדסי, בגבולות אחריות בסך של 600,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת 

הביטוח.

כמו כן יערוך הספק ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל, בין היתר, ביטוח  20.4.2
לאחריותו של הספק על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד ההנדסי בגבול 
אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו 

יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות.

מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי  (כמפורט בסעיף  20.4.3
20.4.2 לעיל ) ואולם האמור בסעיפים א' (1) – א' (4) לנספח ה' 3 (1) הצהרה על מתן פטור 

מאחריות יחול לגבי כל נזק לציוד המכאני ו/או ההנדסי כאילו נערך הביטוח בגינו".

למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב  20.4.4
מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970, על תיקוניה.

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הספק יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע  20.5
העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום 
העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הספק אחראי להם 

לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הספק כאמור בסעיף 20 זה, יכסו בין  20.6
היתר גם את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה (בביטוח אחריות מעבידים ככל 
שייחשבו לעובדיו) ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הספק לשפות את החברה ו/או עיריית 
קריית גת (להלן: "העירייה") ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או בגין כל מעשה ו/או מחדל של הספק 
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ו/או מי מטעמו (להלן: "יחידי המבוטח").

הספק מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך  20.7
כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הספק 
להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר 

עם חוזה זה על נספחיו.

ביטוח הספק הנערך על פי סעיף 20.1 (א') לעיל (פרק א' העבודות), יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  20.8
(שיבוב) של מבטחי הספק כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, ובלבד שהאמור 

בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון. 

מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק כפופה לסעיף "אחריות צולבת"  20.9
על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

פוליסות ביטוחי האחריות (צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר) הנערכות על  20.10
ידי הספק יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או 
מנהליהן ו/או עובדיהן בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או קבלני משנה 

מטעמו – הכול כמפורט באישור ביטוחי הספק (נספח ה' 2).

כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הספק כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש החברה ו/או העירייה  שבו  20.11
פועל הספק, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף סעיף 20.1 (א') לעיל בפרק א' ביטוח 
העבודות), ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הספק 

והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הספק. 

במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הספק ימציא לחברה   20.12
את אישור ביטוחי הספק (נספח ה' 2) בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו 
המקורי). מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הספק חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום 

החוזה על נספחיו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הספק להמציא לידי החברה , לא יאוחר ממועד חתימת  20.13
חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות 
החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמן (למעט 
במפורש, אחריותו המקצועית של המנהל ו/או המפקח) לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה - פטור 
מאחריות לנזקים", המצורפת לחוזה זה ומסומנת כנספח ה' 3 (1) (בנוסחה המקורי), כשהיא חתומה 

כדין על ידי הספק.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הספק להמציא לידי החברה , לא יאוחר ממועד חתימת  20.14
חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע 
עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ה' 3 (2) (בנוסחו המקורי),  כשהוא 

חתום כדין על ידי הספק.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה  20.15
או חלק מהן יבוצעו על ידי ספק (או קבלן) משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי ספק (או 
קבלן) המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים 

הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הספק (נספח ה' 2).

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או  20.16
מנהליהן ו/או עובדיהן בגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר 
יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או העירייה ו/או 
מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי 
מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק 

כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הספק אשר נערכות כמפורט בסעיף 20  20.17
(ביטוחי הספק) לעיל ולהלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי החברה 
ו/או העירייה כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של 

החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה  20.18
מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 20 זה (ביטוחי הספק), מתחייב הספק לפנות באופן מיידי לחברת 
הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. 
מובהר כי על הספק לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו 

כל מידע שידרוש.

בנוסף לאמור לעיל, הספק מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד  20.19
לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הספק מתחייב לשאת בכל ההוצאות 
שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה  מתחייבת להעביר אל הספק את הסכום שתשלם חברת 
הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הספק יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום 
האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית)  וכי החברה ו/או העירייה  לא 

תהיינה חייבות לספק כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי פרק א'  20.20
בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות לחברה , אלא אם היא הורתה 
אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הספק 
בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח 

מטעם החברה והעירייה, או שטרם קיבל מהחברה  תשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייבות  החברה  
ו/או העירייה להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הספק עד לסכום הדרוש 

לשם קימום האבדן או הנזק.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 20  20.21
(ביטוחי הספק) לעיל יודיע הספק על כך בכתב לחברה . הספק מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או 
החברה ו/או העירייה  ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות החברה ו/או העירייה על פי 
הפוליסה, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או העירייה ו 

ו/או מי מטעמן לנהל המשא ומתן בעצמו.

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הספק מוטלת  20.22
החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או החברה  ו/או מנהל 

ו/או מפקח העבודות מטעמה.

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או העירייה ו/או  20.23
מנהליהן ו/או עובדיהן, יהא הספק אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או לעירייה  ו/או למנהליהן ו/או 
לעובדיהן, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי מהם 

והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.

כל מחלוקת בין הספק לבין החברה  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בדבר עלות תיקון נזקים  20.24
מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת 

הביטוח.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או  20.25
מנהליהן ו/או עובדיהן באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע 
מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או העובדים 

המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על ידי החברה ו/או  20.26
העירייה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה 
ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 

ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה ו/או העירייה וכלפי מבטחיהן.

ביטוחי הספק הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הספק (נספח ה' 2) יכללו תנאי מפורש על פיו  20.27
המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: 
"תקופת הביטוח"), אלא אם כן תישלח לחברה  ולספק, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים 
(60) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי 
החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם 

חלוף שישים (60) הימים ממועד משלוח ההודעה.
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בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע לספק ולחברה  כי מי מביטוחי הספק עומד להיות משונה לרעה ו/או  20.28
מבוטל, כאמור בסעיף 20.27 לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה  

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או  20.29
מנהליהן ו/או עובדיהן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים 
שנערכו לפי סעיף 1 (ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הספק (נספח ה' 2), ו/או הפרת תנאי 
מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את 
החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן מה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין 
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת 

אדם שגרם לנזק בזדון.

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר  20.30
פטור מאחריות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן. למען הסר כל ספק מובהר כי 
האמור בסעיף זה (20.29) מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הספק ו/או 

כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות  20.31
כלשהי על החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור 
בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה או 

על פי כל דין. 

לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הספק, מתחייב הספק לחזור ולהפקיד  20.32
את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 20.12 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הספק 
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו 

מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי מבטחי הספק (בנוסחו  20.33
המקורי) כאמור בסעיפים ,20.12  20.28 ו-  20.32, והצהרות חתומות על ידי הספק, כאמור בסעיפים 
20.13 ו- 20.14 לעיל, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות 
כאמור בהתאם לחוזה, החברה  תהייה רשאית למנוע מן הספק את תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות 

נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה ו/או לעירייה  עפ"י החוזה או הדין.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הספק (נספח ה' 2) ו/או בבדיקתו ו/או אי  20.34
בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הספק למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 
היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הספק או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או העירייה  

ו/או על מי מהבאים מטעמן.

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הספק במועד כאמור לעיל לא תפגע  20.35
בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הספק על-פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע 
בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הספק, והספק מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא 
החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים 
במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה 

כלשהי מהתחייבות הספק בהתאם לחוזה זה.

הספק מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף 1 (ביטוח העבודות) באישור  20.36
עריכת ביטוחי הספק (נספח ה' 2), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודות ו/או 

הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים  20.37
מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק 
לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי 
הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
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כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח 
ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

החברה  ו/או העירייה ו/או מי מטעמן רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על  20.38
ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי החברה ו/או העירייה  

על מנת להתאימם להתחייבויות הספק כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה  ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ביחס לאישורי  20.39
הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הספק כמפורט לעיל ו/או פוליסות הספק, 
אינה מטילה על החברה ו/או העירייה  ו/או על מי מטעמן כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור 
לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הספק ואין בה כדי לגרוע מכל 

חבות שהיא המוטלת על הספק נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.

הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  20.40
ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, 
לבקשת החברה  בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק 

תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הספק כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום  20.41
בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו 
בזכויות החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים 

אלו.

לא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או בחלקם,  20.42
תהא החברה רשאית אך לא חייב, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את 
הביטוחים במלואם או בחלקם  (בהתאם להחלטתה של החברה ) תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על 
חשבונו של הספק. ובלבד שהחברה  הודיעה לספק על כוונתה לעשות כן 14 יום מראש ובכתב. כל סכום 
שהחברה  שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה  על פי דרישתה הראשונה. לחילופין 
ומבלי לפגוע בזכויות החברה  על פי סעיף זה,  החברה תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום 

שיגיע ממנה ו/או מהעירייה לספק בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הספק למלא  20.43
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות 
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 
ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות  20.44
והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות 
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל 
העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו 
בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק 

אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הספק לקיים את כל הוראות החוקים  20.45
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או המשרד לאיכות הסביבה ו/או כל 

רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן על פי  20.46
הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת 
הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה 

לנזק.

הספק מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או העירייה ו/או המבטחים בכל הקשור  20.47
להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת 

אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
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הספק מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. 20.48

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  20.49
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות 
נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 

החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הספק כל מסמך התחייבות כנ"ל.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על  20.50
פי סעיף 20 זה (ביטוחי הספק) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי 
פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או העירייה ו/או 

ו/או על מי מטעמן. 

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף 20 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה  20.51
בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי 

הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה  תהא  20.52
רשאית לעכב כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות 
הספק בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, ובתנאי שהודיעה על כך לספק, בכתב, 7 (שבעה) ימים 
מראש. מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם 
למוסכם על החברה, יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה ו/או לעייריה  (באם 

נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף 20 זה (ביטוח), כולן או חלקן,  20.53
מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

                   
ערבות ביצוע .21

להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, הספק מתחייב להמציא לחברה עם  21.1
החתימה על חוזה זה ערבות בנקאית לפקודת יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ, בלתי מותנית, 

אוטונומית וצמודה למדד המחירים בסך של  200,000 ש"ח ש"ח (כולל מע"מ).

הערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של 24 חודשים מיום חתימת החוזה או עד העמדת ערבות בדק,  21.2
כפי שיפורט להלן.

החברה תהיה מוסמכת לחלט את ערבות הביצוע באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי  21.3
או הופרו תנאים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות חברה  עקב ובגין ההפרה. 21.4

ערבות בדק/טיב .22

להבטחת טיב העבודות, האחריות ועבודות האחזקה לפי הוראות "חוזה זה" ו/או כל דין, ימסור  22.1
הספק לחברה עם אישור החשבון הסופי וכתנאי לתשלומו, ערבות בנקאית (להלן: "ערבות בדק"), 
אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של של 

50,000ש"ח (כולל מע"מ) לשנות הבדק. 

הערבות תהא לתקופה של 8 שנים מיום קבלת תעודת השלמה ו/או מיום התיקונים כאמור 16.3  22.2
להסכם זה. לאחר  4 שנים תופחת הערבות למחצית הסכום.

לחברה קיימת הזכות להאריך את תקופת הבדק לתקופה נוספת והספק יהא חייב להעמיד ערבות  22.3
לתקופה הנוספת בהתאם לאמור לעיל.
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חברה  תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או  22.4
הופרו תנאים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות חברה  עקב ובגין ההפרה. 22.5

קיזוז .23

מוסכם בזאת כי החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לספק על פי חוזה זה, כל סכום  23.1
המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר (לרבות חוזה אחר שבינה לבין הספק) מאת הספק.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה  לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הספק  23.2
בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

היתרים ורישיונות .24

בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום כבעל 
רישיון כאמור.

הוראות כל דין .25

הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים.

הפרת החוזה ובטלותו .26

אי ביצוע העבודות לפי חוזה זה או התרשלות בביצוען או ביצוען שלא לשביעות רצון החברה  ייחשב  26.1
כהפרת החוזה והחברה  תהא רשאית לבטל את החוזה לאלתר לאחר שנתנה לספק הודעה על כך 
ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או 
ולהעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת 
החוזה  ו/או לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של 

החוזה.

מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב הספק כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית  26.2
בקרות אחד מן האירועים הבאים:

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן החברה  והעיקול לא יוסר תוך 20 יום מיום  א.
החלתו.

אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת  ב.
נכסים.

אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. ג.

בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן, מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי  ד.
הספק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוראות סעיפים 3,4,5,6,8,9,11,16,17,20,21,22,27 הן תניות יסודיות  26.3
בחוזה זה, אשר הפרת כל אחת מהן תהווה הפרה יסודית של החוזה כמשמעה בחוק החוזים 
(תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1971, המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש 
בסך של 500 ₪ למקרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה בהתאם להסכם זה או על פי 
כל דין, לרבות ביטול ההסכם. ככל שישנה סתירה בין האמור בסעיף זה לבין הסכומים המופיעים 

בטבלה בסעיף 19- ייגבר האמור בטבלה.
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החברה תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בהסכם זה מערבות  26.4
הביצוע/הבדק-אחריות ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע לספק, אם יגיע, ו/או לגבותם מהספק בכל 

דרך חוקית אחרת.

האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של החברה  עקב ובגין ההפרה בהתאם להוראות  26.5
חוזה זה ועל פי כל דין.

הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה, שאינה הוראה יסודית, יותר משלוש פעמים תהא רשאית  26.6
החברה לבטל את החוזה עם הספק וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לו בהתאם להסכם זה או על 

פי כל דין.

העברת זכויות וחובות .27

מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לספק להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי  חוזה זה כולן או 
מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את הסכמת החברה לכך 

בכתב ומראש.

שינוי החוזה .28

אין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

ויתור והימנעות מפעולה .29

כל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד החברה , לא ייחשבו כויתור החברה  על זכויותיה, אלא 
אם כן ויתרה החברה  על כך בכתב ומראש.

כתובות והודעות .30

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה. 30.1

כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר                  30.2
לתעודתו תוך 72 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד- בעת 

מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה- בעת שיגורה בפקסימיליה.

ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:

________________                                   ________________                        
         יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ   חותמת הספק וחתימת מורשי החתימה 
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נספח ה'-1 

לכבוד:
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

לכיש 25, קרית גת

א.ג.נ,

הנדון : כתב ויתור

הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם וכלפי עיריית קרית גת כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או 
כל הפועלים מטעמכם בגין כל  אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל 

ציוד מכני הנדסי (להלן: "הציוד") כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוח בחוזה מיום............... וכמפורט להלן:

לכלים, ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכל ציוד ורכוש אחר שהובאו ע"י הספק ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר 
(למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כחלק מהפרויקט )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מנופים, עגורנים, 
מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים וכל ציוד הנדסי אחר ואשר אינו מהווה כחלק מעבודות 

הפרויקט.

שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי חוזה ו/או על פי דין,  לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא חוזה זה, על ידנו 
ו/או ע"י קבלני  משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו.

הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל  ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר (לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה)  
נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב, בין היתר, ביטוחי חובה כחוק, ביטוח בגין נזקי "צד שלישי" גוף ורכוש כמתחייב 
בנספח "הביטוח" לחוזה, וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו/או ציוד הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו 

הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף ביטוחיכם.

_______________________________                                                           ______________________

חתימה אישית של מנהל הספק                                                      חתימת הספק – חתימה כולל חותמת 
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נספח ה' - 2

אישור קיום ביטוחים
תאריך : __________

לכבוד
עיריית קריית גת

באמצעות יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ
קריית גת (להלן: "העירייה")

לכבוד
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ 

ת.ד 1
קריית גת (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: אישור ביטוחי הספק.

(להלן: "הספק") ._________________________________________ שם המבוטח :

.________________________________________ כתובת :

02/18 מכרז מס' :

תכנון, אספקת והתקנת מתקני משחק והצללה בפארק יסקי בקריית גת. עבודות  :

(להלן: "העבודות  ו/או "ההסכם")

אנו ________ חברה  לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים 
המפורטים להלן, למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים 

ולהלן: "תקופת הביטוח").

פוליסה מס' __________________ ביטוח עבודות הקמה .1

________________ש"ח שווי העבודות: 

הספק ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה ו/או העירייה. שם המבוטח:

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה 
הידוע כ – "ביט מהדורה __________".

תנאי הכיסוי הביטוחי:

בטוח כל הסיכונים המבטח בערכי כינון את העבודות בקשר עם ההסכם 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, כולל בין 
היתר נזקים לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הספק  ו/או 
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין 
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הספק  ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך 

כל תקופת הביטוח.

פרק א' העבודות:

הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :

אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף. .1

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע 
העבודות עד לסך 150,000 ש"ח ולא מעל 20,000 ש"ח לפריט.

.2

רכוש עליו עובדים בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 150,000 ש"ח הגבוה מביניהם. .3

רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 150,000 ש"ח 
הגבוה מביניהם .

.4

הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של 10% מהנזק או 150,000 ש"ח הגבוה מביניהם. .5

הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 
100,000 ש"ח הגבוה מביניהם.

.6

נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של 10% משווי העבודות 
או 200,000 ש"ח הגבוה מביניהם.

.7
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נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים. .8

סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע. .9

תקופת תחזוקה מורחבת של 24 חודש. .10

תקופת הרצה בת 60 יום מסיום עבודות ההתקנה. .11

הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של 150,000 ש"ח. .12

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות 
להחברה ו/או לעירייה, אלא אם הורתה החברה למבטח בכתב לשלמם ישירות לספק .

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או 
העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי 

שגרם לנזק בזדון. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הספק  ו/או 
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע 
העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל רשלני בקשר עם 
העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל 
גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או לעירייה 

ו/או למנהליהן ו/או לעובדיהן.

פרק ב' צד שלישי:

10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת 
הביטוח.

גבולות האחריות :

פרק זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ- : אש, התפוצצות, 
בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הספק  בגין 
וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי 
ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה 
(למעט נזקי טרור), הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף 
מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הספק  כלפי עובדים שהספק  

חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי). 

תנאים מיוחדים :

הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:

חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת 
התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו, בגבול אחריות בסך 1,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר 

לתקופת הביטוח.

.1

חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית, 
מוגבל עד לסך 1,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, (מעבר לגבולות האחריות 

המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).

.2

נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים. .3

נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של 250,000 ש"ח למקרה 
ובמצטבר לתקופת הביטוח.

.4

רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של 250,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. .5

בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש החברה ו/או העירייה  למעט רכוש 
המבוטח בפרק א' לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הספק  הנמצא 
בשליטתו הישירה והבלעדית של הספק, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד 

שלישי.

הרחבה מיוחדת:

למען הסר ספק רכוש רשויות שאינן העירייה ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם 
פועל הספק  ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף 

לאמור לעיל.

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 
עובדיהן (להלן: "יחידי המבוטח") בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי 
ו/או מחדלי הספק  ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

המבוטח.

תנאי מיוחד:
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בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הספק  על פי פקודת הנזיקין (נוסח 
חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי 
העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות 
קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והספק  ייקבע כמעבידם), בגין 
מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן : 
"מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו/או עקב 

ביצוע עבודתם.

פרק ג' חבות מעבידים:

6,000,000 ש"ח (במילים: עשרים מיליון ש"ח) לתובע. גבולות האחריות :

20,000,000 ש"ח (במילים: עשרים מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת 
הביטוח.

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה 
ומנוחה, חבות הספק  כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (היה והספק  
ייקבע כמעבידם), פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על 

פי החוק.

הרחבה מיוחדת :

ביטוח זה הורחב לכסות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 
עובדיהן היה ונקבע, לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו, כי מי מהם 
נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 
הספק  ו/או לעניין חבות הספק  כלפי מי מהעובדים המועסקים על 

ידו.

.1 תנאים מיוחדים:

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף 
ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי 

שגרם לנזק בזדון.

.2 תנאים מיוחדים:

פוליסה מס' ____________________ . אחריות מקצועית : .2

(שני התאריכים נכללים) __________ ועד ליום __________ החל מיום

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק  על פי דין בשל תביעה ו/או 
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך 
תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל 
אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הספק  ו/או מנהליו 
ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות 

האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או העירייה ו/או למנהליו ו/או לעובדיו.

הכיסוי הביטוחי:

4,000,000 ש"ח (במילים: ארבע מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. גבולות האחריות:
ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 
עובדיהן בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני 
מצד הספק  ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות 

הספק  כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן. 

2.1 תנאים מיוחדים:

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, 
איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן 
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הספק  עקב אובדן מסמכים 
(מוגבל לסך של 50,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח), חריגה מסמכות 
שנעשתה בתום לב  וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי 

מעובדי הספק .

2.2

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה 
רטרואקטיבי מיום __________ .

2.3

כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 חודשים, לאחר תום 
תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה 
ו/או מרמה), בתנאי כי לא נערך על ידי הספק  ביטוח חלופי המעניק 

כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. 

2.4

פוליסה מס' ____________________ . חבות המוצר : .3

(שני התאריכים נכללים) ____________ ועד ליום ___________ החל מיום

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הספק  על פי חוק האחריות למוצרים 
פגומים, התש"ם 1980, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 
בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב פגם בעבודות המבוצעות על ידי 

הכיסוי הביטוחי:
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הספק  ו/או מי מעובדיו בקשר עם החוזה (להלן: "המוצר"), לכל אדם ו/או גוף 
כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחברה ו/או לעירייה ו/או למנהליהן 

ו/או לעובדיהן.

5,000,000 ש"ח (במילים: חמישה מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת 
הביטוח.

גבולות האחריות :

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 
עובדיהן בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי 
לגרוע מביטוח חבות הספק  כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן 

ו/או עובדיהן.

3.1 תנאים מיוחדים:

הפוליסה מכסה את אחריותו של הספק  בגין האמור לעיל, ממועד 
מסירת העבודות או חלקן לחברה ו/או לעירייה לגבי אותו החלק 

שנמסר.

3.2

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה 
רטרואקטיבי מיום __________ . 

3.3

כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 12 חודשים, לאחר תום 
תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה 
ו/או מרמה), בתנאי כי לא נערך על ידי הספק  ביטוח חלופי המעניק 

כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.

3.4

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות 
המוצר הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות 

אחריות משותפים.

תנאי מיוחד : .4

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם 
ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על- ידי החברה ו/או העירייה 
וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף 

ביטוחי החברה ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  
בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת 

"ביטוח כפל" כלפי החברה ו/או העירייה וכלפי מבטחיהן.

5.1 כללי : .5

כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא 
ישונו לרעה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם ההסכם שבנדון אלא אם 
תישלח לחברה  הודעה כתובה בדואר רשום 60 (שישים) יום מראש וכי 
לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או 
העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן אם לא נשלחה לידי החברה 
הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 60 (שישים) הימים ממועד 

משלוח ההודעה.

.5.2

הננו מאשרים כי זכותם של החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או 
עובדיהן על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב 
העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים 
המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה 

הקרובה לנזק.

5.3

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח 
וההשתתפות העצמית חלה על הספק  בלבד, ובכל מקרה לא על החברה 

ו/או העירייה ו/או על מי מטעמו לרבות מנהליהן ו/או עובדיהן. 

.5.4

הננו מאשרים בזאת כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של 
תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות לעיל על ידי הספק  ו/או 
מנהליו ו/או עובדיו, לא יפגעו בזכותם של החברה ו/או העירייה ו/או 

מנהליהן ו/או עובדיהן לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

.5.5

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
במפורש באישור זה,  בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, יגבר ויקבע האמור באישור זה.

בכבוד רב,

(תפקיד החותם) (שם החותם) (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח)
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נספח  ה' 3 (1)  
הצהרה על מתן פטור מאחריות

תאריך : __________

לכבוד
עיריית קריית גת

באמצעות יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ
קריית גת (להלן: "העירייה")

לכבוד
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ 

ת.ד 1
קריית גת (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים
מכרז  02/18

תכנון, אספקת והתקנת מתקני משחק והצללה בפארק יסקי בקריית גת
(להלן: "העבודות " ו/או ההסכם, "בהתאמה").

אנו ___________________________ מצהירים בזאת :

הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסי ו/או ציוד חשמלי  א.
ו/או ציוד אלקטרוני אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך אספקת המתקנים ו/או ביצוע העבודות בקשר 

להסכם שבנדון. 

על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: ב.
הננו פוטרים את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש  .1
ו/או לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו או בקשר עם ביצוען 

של העבודות ובעת ביצוען בהתאם להסכם, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הננו פוטרים את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או  .2
גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב (התחלוף) כלפי החברה ו/או העירייה ו/או 

מנהליהן ו/או עובדיהן במקרה שכזה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הננו פוטרים את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו  .3
ו/או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 
ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו באתר ביצוע העבודות ובסביבתו הקרובה, כל זאת למעט 

כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור  .4
לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן לרבות 
מנהליהן ו/או עובדיהן בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת 

דרישתו הראשונה.

הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .5
באישור עריכת הביטוחים (נספח ה' 2), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם שנחתם 

בינינו לאספקת הציוד ו/או לביצוען של העבודות  ועל פי כל דין.

ולראיה באנו על החתום

בכבוד רב

(תאריך) (חתימת המצהיר)  (שם המצהיר)
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נספח ה' 3'  (2) 
תנאים מיוחדים לעבודות בחום.

תאריך : __________

לכבוד
עיריית קריית גת

באמצעות יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ
קריית גת (להלן: "העירייה")

לכבוד
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ 

ת.ד 1
קריית גת (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום 
הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות באמצעות  .1
מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה 

בפליטת גיצים ו/או להבות.

ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו (להלן - "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה  .2
עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים  .3
דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן 

להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן - "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים  .4
לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים  .5
לכלל שריפה.

על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא  .6
נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת 
ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

ולראיה באנו על החתום

(תפקיד החותם) (שם החותם)  (חתימת המצהיר)
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נספח ה'-4

נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

תאריך __________
לכבוד

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________

על פי בקשת ______________________________  ח.פ. _____________ (להלן: "הספק") אנו ערבים 
בזאת כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך של 180,000 ש"ח (כולל מע"מ) וזאת בקשר לביצוע עבודות לתכנון, 
אספקה והתקנה של מתקני משחק והצללה  בפארק יסקי בקרית גת ולהבטחת מילוי תנאי החוזה בין הספק 

לחברת יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ ובהתאם לדרישות מכרז מס' 2/18.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את 
הסכום תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום הוצאת ערבות זו.

ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום (12 חודשים מיום הוצאתה) ......... ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה.

לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________                                                         בנק _________________
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נספח ה' 5

              נוסח ערבות בנקאית להבטחת טיב/בדק

תאריך __________
לכבוד

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'__

על פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ (להלן : "הספק") אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות 
אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000 ש"ח כולל מע"מ וזאת בקשר לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני 
משחק והצללה  בפארק יסקי בקרית גת ולהבטחת טיב המתקנים ועבודות האחזקה שבוצעו עפ"י החוזה שנחתם בין 

חברת יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ לספק ובהתאם לדרישות מכרז 2/18.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום 
תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד 

לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד הנפקת ערבות זו.

ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום 036 חודשים מיום הוצאתה) ............. ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ............. לא תענה.

לאחר יום .............  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

תאריך ________________                                 בנק _________________
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נספח ה' 6
                                                                                                                       

פרוטוקול מסירה
(דו"ח התיקונים הנדרשים מהספק)

 

שם הגן שם העיר  חוזה מיום

בתאריך ____________________ נערך סיור מסירה מס' _________ לעבודה שבנדון בהשתתפות : 

נציג החברה/עירייה  : _________________________________________________________ א.

נציג הפיקוח :  ב.

נציג הספק :  ג.

לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים המפורטים להלן:

_____________________________________________________________________ א.
_____________________________________________________________________ ב.
_____________________________________________________________________ ג.

הערות:

_____________________________________________________________________ א.
_____________________________________________________________________ ב.

על הספק לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך __________________

סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך ___________________ בשעה ________________

________________                    _________________             _______________ 

      חתימת הספק                            חתימת המפקח                            חתימת החברה 
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 נספח ה' 7

תעודת השלמה

לכבוד

___________________

___________________

___________________

א.נ.

הנדון :  תעודת השלמה

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ.

שם הגן: ___________

בתוקף סמכותי כמפקח לפי חוזה בין יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מלבינכם, הריני מאשר בזה כי העבודה 

נשוא מכרז 2/18 - בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם לשביעות רצוני 

המלאה.

הריני לאשר כי התקבלו למתקנים אישורי יועץ בטיחות, תו תקן ויועץ נגישות. 

הערות:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                                                                                                          בכבוד רב,
__________________                                                                                                               

                                                                                                                          המפקח
___________________________

 חתימת יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ 
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נספח ה' 8

תעודת סיום

לכבוד

___________________

___________________

___________________

א.נ.

הנדון :  תעודת סיום

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

על פי  החוזה שבין היפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ לביניכם (להלן: "החוזה") ובתוקף סמכותי כמפקח לפי 

חוזה, הריני מאשר בזה כי תמה תקופת הבדק נשוא מכרז 2/18 – לאספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק 

והצללה בפארק יסקי בקרית גת, וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם, בוצעו אף הם לשביעות רצוני המלאה.

הערות:  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                                                                                                          בכבוד רב,
__________________                                                                                                               

                                                                                                                          המפקח
___________________________

חתימת יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ


